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A S T R A  /  P O L I T I K

RADIO 
EXTREM

T E X T  A N N A  L I N D H O L M

A S T R A  G R A N S K A R

���6qZ�/]LZ]V�;KPaUIV�PIZ�Os\\�[\IVVIZ�LM�ÆM[\I�I^�LMT\I-
garna kvar. Några sätter sig på golvet och fortsätter diskus-
sionen. 

·�2IO�qZ�Rq\\MV�RL��[qOMZ�6WIP�6WZL��2IO�\aKSMZ�I\\�LM�ÆM[\I�
verkade ställa de frågor de ville. Det kändes som att det blev 
personligt.

)TM`IVLZI�-[[MZ�VQKSIZ�WKP�NaTTMZ�Q"�

·�2IO�\ZWZ�I\\�NWTS�qZ�[^qT\N�LLI�Xs�XMZ[WVTQOPM\MZ��)TT\�UIV�
ser är en grå politikermassa, med några få undantag. Det 
ÅVV[�M\\�OTIXX�UMTTIV�^IL�XWTQ\QSMZ�WKP�[^MV[SI�NWTSM\�^QTT��
WKP�LM\�^Q[IZ�[QO�Q�Z�[\[QNNZWZVI��;IU\QLQO\�ÅVV[�LM\�M\\�
avstånd mellan politiker och vanliga människor i dag, och 
LM\�\ZWZ�RIO�[XqZ�Xs�XWTQ\QSMZN�ZIS\M\��1�[T]\qVLIV�TMLMZ�\QTT�
en känsla av att man har blivit överkörd. En del av den där 
ilskan har Sverigedemokraterna fångat upp, tyvärr. Därför 
\ZWZ�RIO�I\\�PWUM�XIZ\QM[�qZ�JZI��5MV�LM\�SZq^MZ�N�Z[\s[�I\\�
du är rätt person, att du har något att säga. Annars blir du 
NWZ\�I^[T�RIL�

Jenny Madestam berättar att hon tidigare inte har stött på 
PWUM�XIZ\QM[�Q�[^MV[S�XWTQ\QS��UMV�I\\�QLuV�WU�I\\�Ts\I�^qTRIZM�
få tillgång till partitoppen inte är ny.

·�1VN�Z�SaZSW^ITM\�Q�P�[\I[�]\Ta[\M�;^MZQOMLMUWSZI\MZVI�MV�
tävling på sin webbsida där man kunde vinna en middag 
med Jimmie Åkesson. Det är ett sätt att visa att partiet ger 
IKKM[[�\QTT�\WXXMV��;IUUI�I[XMS\�\aKSMZ�RIO�ÅVV[�PW[�/]L-
run Schyman.

Efter hemmapartyt läggs bilder och kommentarer in på en 
tråd på Facebook som Noah Nord skapade inför evene-
UIVOM\��º2IO�qZ�TML[MV�I\\�RIO�QV\M�S]VLM�SWUUI��6Q�[MZ�]\�
att ha haft det kul!” skriver någon under en bild på Gudrun 

Schyman framför blädderblocket. Både Noah och Alexandra 
tror att sociala medier blir en allt viktigare kanal för partier.
 
·�,M\�qZ�WKS[s�MV�NZsOI�WU�MSWVWUQ[SI�ZM[]Z[MZ��[qOMZ�)TM`-
IVLZI��,M�ÆM[\I�PIZ�\QTTOsVO�\QTT�.IKMJWWS�WKP�<_Q\\MZ��WKP�
särskilt unga personer. Jag står med på Feministiskt initiativs 
UMRTTQ[\I�WKP�NsZ�JM\ZIS\MT[MZ�NZsV�/]LZ]V�;KPaUIV��,M\�
JTQZ�M\\�XMZ[WVTQO\�\QTT\IT�WKP�Xs�LM\�[q\\M\�XsUQVV[�RIO�WU�I\\�
LMUWSZI\Q�qZ�VsOW\�UMZ�qV�^ITMV�^IZ\�NRqZLM�sZ�

Jenny Madestam håller med om att sociala medier blir vik-
tiga kanaler inför det kommande valet, men poängterar att 
de aldrig kan ersätta det personliga mötet.

·�,M�[WKQITI�UMLQMZVI�SWUUMZ�I\\�JM\aLI�TQ\M�UMZ�qV�Q�N�ZZI�
valet, men de är inte huvudkanalerna. Fortfarande domine-
rar möten mellan människor, dörrknackningar och debatter 
Q�WTQSI�UMLQMZ��,M�ÆM[\I�XIZ\QMZ�PIZ�[IO\�I\\�LM�[SI�\ZqNNI�M\\�
visst antal människor före valet, men de har inte precise-
rat hur det ska gå till. Klart är i alla fall att de traditionella 
metoderna fortfarande är överlägsna. Budskap via Facebook 
och Twitter ska ses som ett komplement, säger hon.

·�2IO�N�Z[\sZ�I\\�LM\�ÅVV[�XWTQ\QSMZ�[WU�QV\M�^sOIZ�sSI�PMU�
\QTT�NWTS��[IU\QLQO\�\qVSMZ�RIO�I\\�UIV�Us[\M�\ZW\[I�LMV�ZqL[-
lan, eftersom det personliga mötet är överlägset. Att politiker 
isolerar sig är farligt, men här kan de sociala medierna spela 
en viktig roll. För även om partiledaren inte skriver sina egna 
tweets kan de ge en känsla av direktkontakt och närhet.

2WPIVVI�4]VLY^Q[\�qZ�MV�NZQTIV[RW]ZVITQ[\�Q�;\WKSPWTU�[WU�\aKSMZ�I\\�LM\�
bästa med yrket är att få möta människor och höra deras historier.

7LI�4a[\Z]X�qZ�MV�VWZ[S�NZQTIV[NW\WOZIN �[WU�JWZ�Q�;\WKSPWTU��7LI�qZ�
intresserad av människor och deras berättelser, och tycker om att använda 

sin kamera för att komma under ytan.

“JAG TROR ATT FOLK ÄR 
SVÄLTFÖDDA PÅ PERSON-
LIGHETER. ALLT MAN SER 

ÄR EN GRÅ POLITIKERMASSA, 
MED NÅGRA FÅ UNDANTAG”

–  A L E X A N D R A  E S S E R

Vintern 2013 ledde ett kränkande replikskifte 
i programmet Stiftelsen på Radio Extrem till 
lyssnarstorm. Astra granskar hur kanalen har 
utvecklats under året som gått. Tog redaktionen 
in den utlovade genuskonsulten? Hurdan syn på 
jämställdhet förmedlar kanalen till sina unga 

lyssnare i dag?
*
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H�[\MV������[SZM^�RIO�M\\�TsVO\�
UMRT�\QTT�MV�XZWL]KMV\�Xs�:ILQW�
-`\ZMU��,s�PILM�RIO�]VLMZ�
åtminstone två års tid blivit ilsken 

WKP�SWVN]VLMZIL�^IZRM�OsVO�RIO�[TIOQ\�
på radiokanalen, svenskspråkig public 
service-radio för unga lyssnare. 

Orsaken till mina förskräckta reak-
\QWVMZ�^IZ�ÆMZI��,M\�PIVLTILM�WU�
I\\�XZWOZIUTMLIZM�N�ZT�RTQOILM�Ta[[-
nare, om en stereotyp syn på kön (till 
M`MUXMT�I\\�\RMRMZ�QV\M�SIV�^IZI�JZI�
på tv-spel) och om en antiintellektuell 
stämning där smarta inlägg från en 
programledare avbröts och skämtades 
bort. Det handlade om elaka skämt om 
människors kroppar där artisten Adele 
var en återkommande piltavla (det sas 
I\\�PWV�JWZLM�[q\\I�ÅVOZIZVI�Q�PIT[MV�
och kräkas ännu mer än hon gör innan 
spelning eftersom hon är så fet). 

2IZOWVOMV�Q�[\]LQWV�TQSVILM�LMV�RIO�
mindes från gymnasiet och högstadiet. 
Den som inte tål skämten är uppenbar-
ligen överkänslig och kan lämna gänget 
om humorn inte passar sig.

5QV�XWqVO�Q�UMRTM\�^IZ�I\\�RIO�Q�
egenskap av lärare oroade mig för 
vad kanalen planterar för tankar 
och känslor hos sina lyssnare, att de 
bekräftar att elaka skämt är roliga och 
inte ska ifrågasättas. De underskattade 
sin målgrupp med sitt ytliga innehåll. 
Producenten svarade kort att humor är 
svårt, att de inte vill kränka någon och 
I\\�LM�[\qVLQO\�RWJJIZ�Xs�[Q\\�\QTT\IT�

,M\\I�^IZ�ITT\[s������WKP�RIO�SqVLM�
mig ganska ensam om att ge kanalen 
underbetyg. Tvärtom var Extrem 
VsOW\�I^�M\\�ÆIOO[SMXX�N�Z�ATM��ÅKS�RIO�
QV\ZaKSM\�I �̂�5MV�[s�^sZMV������ÅKS�
RIO�JMSZqN\I\�I\\�RIO�^IZ�TsVO\�QNZsV�LMV�
enda som ställde mig kritisk till kana-
TMV[�QVVMPsTT�WKP�RIZOWVO��

I direktsänd radio gick två programle-
dare över gränsen då de uppmanade 
en bloggare att akta sig sig för att köra 
upp en kaktus i sin vagina nästa gång 
hon bytte tampong, eftersom hon enligt 

dem saknade humor då hon kritiserat 
innehållet i texten till Finlands schla-
gerbidrag Marry me.

4R]LSTQXXM\�^IZ�NZ]S\IV[^qZ\�XQV[IU\�
för Extrem. Programledarna lät som 
Beaves and Butthead när de mellan sitt 
fniss och sitt höhöh-ööhöhh hånade en 
enskild människa, lyssnare och blog-
gare. Kanalens tilltal visade sig från sin 
allra sämsta sida. Det var sekvensen om 
kaktusen som blev droppen och vi var 
många som öppet kritiserade kanalen.

<QTT�MV�J�ZRIV�N�Z[�S\M�SIVITMV�XZMKQ[�
[WU�^IVTQO\�N�ZT�RTQOI�WKP�[Ts�QNZsV�[QO�

kritiken. Sen kom en sval liten ursäkt 
till bloggaren de skämtat om. Ursäk-
ten  bekräftade mest att det enligt dem 
handlade mer om att hen inte förstod 
deras humor, än om radiokanalens 
brister. Kritikstormen mot Extrem 
tilltog och till slut kapitulerade kanal-
cheferna och kom med beskedet att 
de skulle ta in en genuskonsult för att 
komma till rätta med sina problem.

K A NA L E N  I  DAG

UVLMZ�UIZ[�UsVIL�ZI\\ILM�RIO�QV�
Radio Extrem oftare än vanligt 
för att ta reda på vad som hänt 
under året. Har kanalen blivit 

Jq\\ZM'�gZ�\WVMV�WKP�QVVMPsTTM\�M\\�IV-

VI\�Q�LIO�qV�N�Z�M\\�sZ�[MLIV'�

8ZMKQ[�[WU�VqZ�RIO�[SZM^�UQ\\�JZM^�\QTT�
:ILQW�-`\ZMU������PIZ�RIO�q^MV�V]�
främst lyssnat på de tre program som 
går från morgonen fram till klockan 
14.00. Under dessa tider sänds Suc-
cémorgon, Supernova och Myteriet. 
,M[[]\WU�PIZ�RIO�^IZ^I\�UQ\\�:ILQW�
Extrem-lyssnande med den svenska 
motsvarigheten, kanalen P3 i Sveriges 
Radio. 

Kortfattat är svaret på frågan om 
-`\ZMU�JTQ^Q\�Jq\\ZM�JsLM�RI�WKP�VMR��
Jag märkte med en gång att något hade 
förändrats. Från att ha varit den som 
bytt kanal efter tre minuters lyssnande 
S]VLM�RIO�NWZ\[q\\I�Ta[[VI�]\IV�I\\�SqS-
benen gick i lås av frustration. 

Ett nytt och positivt inslag i program-
tablån är Myteriet som sänds klockan 
��·���Xs�^IZLIOIZ��8ZWOZIUUM\�TaN\MZ�
fram de dagsaktuella och viktigaste 
nyheterna. Det är innehållsrikt och 
Ta[[VIZMV�NsZ�P�ZI�QV\MZ^R]MZ�UML�
relevanta personer. I programmet 
problematiseras ministeravhopp, vårens 
EU-val, högervindar i Europa, synen 
Xs�^sTL\qS\�MN\MZ�<ITTQVS�;QTRI�[SIVLITMV�
och så vidare. 

Tonen är seriös och avslappnad på 
samma gång, vilket visar att seriositet 
inte behöver vara gravallvarligt och att 
viktiga ämnen inte nödvändigtvis trå-
SIZ�]\�MV��,M\�ÅVV[�VaIV[MZ�WKP�LR]X�

5MV�RIO�PIZ��QV\M�JIZI�ZW[�]\IV�q^MV�
ris att dela ut. En fråga som uppstått 
VqZ�RIO�Ta[[VI\�Xs�SIVITMV�qZ"�>IZN�Z�qZ�
;]KKuUWZOWV�[s�QVVMPsTT[T�[\'�,M\�qZ�
ingen tvekan om att programledarna 
Q�;]KKuUWZOWV�^QTT�O�ZI�M\\�JZI�RWJJ�
UMV�XZWOZIUUM\�[S]TTM�Ns�M\\�ZMRqT\�
lyft om det blev mer innehållsrikt. Här 
N�TRMZ�VsOZI�JQ\IZ�]Z�:ILQW�-`\ZMU[�
UWZOWVXZWOZIU�[WU�RIO�IV[MZ�XZWJTM-
UI\Q[SI"

1. Mina första anteckningar om 
programmet är från den 13 mars. En 
programledare lyfter upp en ny studie 
som visar att anorexi kan botas med 
Jq\\ZM�[RqT^N�Z\ZWMVLM��0WV�PsVI[�I^�
LM�IVLZI�Q�[\]LQWV�UML�WZLMV�ºRI��L]�

”JARGONGEN I STUDION 
LIKNADE DEN JAG MINDES 

FRÅN GYMNASIET 
OCH HÖGSTADIET” 2

3

1 4
PIZ�R]�OTI[�OWV�V]º�·�LqZN�Z�[S]TTM�PWV�
alltså plötsligt intressera sig för forsk-
ningsstudier. Hon fortsätter ändå sitt 
resonemang och menar att ”de” som 
har anorexi skulle må bättre om någon 
blev förälskad i dem.

Detta leder till att de kommer in på att 
dricka kärlekshots. En av de manliga 
programledarna säger att han inte 
skulle dricka en kärleksshot tillsammans 
med den andra manliga program-
ledaren. Hon som tagit upp studien 
Za[MZ�P�O\�WKP�RIO�]XXNI\\IZ�LM\�PMTI�
som ett klassiskt homofobiskt skämt. 
Det är det ena problemet. Det andra 
är hur anorexi diskuteras. Dels att det 
förminskas till något enklare än vad det 
är och dels att det talas exkluderande 
om anorektiker som ”de andra”, utan 
MV�\IVSM�Xs�I\\�ÆMZI�I^�Ta[[VIZVI�SIV�
TQLI�I^�[R]SLWUMV��

���=VLMZ�LMV�\QL�RIO�Ta[[VILM�M`\ZI�
mycket på kanalen hade Succémorgon 
MVJIZ\�MV�QVJR]LMV�Oq[\��LMV����UIZ[��
Samma morgon har de en manlig 
gästprogramledare i studion och innan 
QV\MZ^R]V�IV\aLMZ�PIV�I\\�PIV�[SI�ZIOOI�
på den kvinnliga gästen, som ännu inte 
är i studion. Jargongen innan gästen 
SWUUMZ�QV�qZ�ÆIU[QO��,MV�XZqOTI[�I^�
snack om vem som är dummast, det 
ÅVV[�MV�[UsRq^TQO�\WV�Q�[IU\ITM\�WKP�M\\�
försök att bilda allianser mot och med 
^IZIVLZI��º>IILss	'�gZ�L]�Xs�PIV[�TIO�
V]'	º�ZWXI[�LM\��8s�SIVITMV[�PMU[QLI�
beskrivs stämningen i studion med att 
det uppstått en ”bromance” mellan 
gästprogramledaren och en ordinarie 
programledare. 

När gästen väl är i studion är de alla 
uppenbart imponerade av henne. De 
ställer relevanta frågor till henne om 
hennes bakgrund och framtid. Pro-
gramledarna har skärpt till sig och 
ÆIU[IZ�UQVLZM�qV�QVVIV��5MV��XZMKQ[�
VqZ�QV\MZ^R]V�qZ�[T]\�[qOMZ�MV�XZW-
gramledare att han ska bryta arm med 
gästprogramledaren och den av dem 
som vinner ska få gästens telefonnum-
mer. Från att först bli tagen på allvar 
i ett någorlunda professionellt möte, 
LMOZILMZI[�PWV�\QTT�M\\�ZIOOVQVO[WJRMS\��

,M�OsVOMZ�RIO�[TWO�WU�NZsV�;]KKuUWZ-

OWV�\QTT�5WZOWVXI[[M\�ZMIOMZILM�RIO�Xs�
att programledarna fungerar mer som 
ett team i P3. De har inte den där små-
Rq^TQOI�\WVMV�UW\�^IZIVLZI��LM�JQTLIZ�
inte allianser mot varandra, de förmin-
skar varken sina gäster eller varandra. 
Ingen skriker ”JAG KAN INTE TRO 
PÅ DET HÄR FÖR NI LJUGER 
ALLTID FÖR MIG”, vilket händer i 
Succémorgon en morgon i mars och 
det känns som att det är en lillasyster 
som får nog av storebrorsorna.

Rollfördelningen mellan programledar-
na i Radio Extrems morgonprogram är 
den klassiska där killarna sätter agen-
dan. De bestämmer tonen, de vet alltid 
TQ\M�Jq\\ZM��LM�O�Z�VIZZ�I^�\RMRMV��

���-V�\ZMLRM�JQ\�]Z�;]KKuUWZOWV�RIO�
vill ta upp är från den sista mars, då 
en av programledarna konstaterar hur 
^IVTQO\�LM\�qZ�UML�PRqZ\[R]SLWUIZ�PW[�
S^QVVWZ��2IO�[XM\[IZ��ZWVMV�VqZ�RIO�P�Z�
programledaren säga att han tycker det 
är synd att kvinnor får bära så mycket 
IV[^IZ�PMUUI�I\\�LM�JTQZ�[R]SI��0IV�
frågar sig varför män är inkompetenta 
och inte kan ge sina barn mat och 
sköta sitt hem. ”Jag tänker på min 
mamma och mormor”, säger han. 

Som respons på detta säger den andra 
programledaren att kvinnor lägger 
för mycket tid på att sminka sig på 
morgonen i stället för att sova. Han 
tar den kvinnliga programledaren som 
exempel på detta. Hon stiger enligt ho-
nom upp onödigt tidigt för att sminka 
sig medan de andra två i studion kliver 

upp en kvart före avfärd till arbetet. 

Varför föra in ett seriöst ämne om 
PRqZ\[R]SLWUIZ�WKP�WRqU[\qTTLPM\�Xs�
M\\�[XsZ�[WU�PIVLTIZ�WU�[UQVS'�>IZN�Z�
JITIV[MZIZ�LM�Xs�LMV�LqZ�PsZÅVI�TQVIV�
som en dag tippar över till en ny ”kak-
\][OI\Mº'

4. Den 1 april hade kanalens program-
ledare bytt plats för en dag och tre 
andra personer sänder Succémorgon. 
6qZ�RIO�[TsZ�Xs�ZILQWV�XZI\IZ�LM�WU�
städning. En av programledarna frågar 
de andra hur de gör med städningen 
hemma och hur du kan få andra att 
städa hemma hos dig. 

-V�I^�LMU�[^IZIZ�I\\�PIV�[RqT^�N�ZM[TI-
git för sin sambo att han kan städa på 
UsVLIOIZ�VqZ�PIV�J�ZRIZ�[MV\�Xs�RWJ-
bet. ”Du är lite under toffeln kanske”, 
SWV\ZIZ�LMV�\ZMLRM�XZWOZIUTMLIZMV�
·�[IUUI�XMZ[WV�[WU�Q�^IVTQOI�NITT�LZIZ�
programmet ”Sex & Sånt”. 

Sedan berättar den första program-
ledare att orsaken till att hon frågar 
om det här med städningen är att en 
kvinna från Filippinerna städar hos 
henne en gång i veckan. ”Hon städar 
ITT\	�;s�I\\�RIO�[TQXXMZ	º�6]�[SI�[\qLMZ-
ska vara ledig två veckor och under den 
tiden vet programledaren inte hur hon 
ska göra med städningen.

Varför är det ingen som reagerar på 
slitna gubbskämt om att vara under 
\WNNMTV'�>IZN�Z�qZ�LM\�QVOMV�[WU�NZsOIZ�
hur programledaren tänker om sin 
[\qLVQVO�LqZPMUUI'

En förklaring som kom från Radio Ex-
trem i och med kritikerstormen förra 
våren var att de har för lite tid att för-
bereda, att de är pressade i sitt arbete. 
Programledarnas arbetssituation är en 
^QS\QO�NZsOI�UMV�RIO�SIV�qVLs�QV\M�S�XI�
det som ursäkt för kränkande och platt 
humor och innehåll. Som lärare vet 
RIO�P]Z�LM\�qZ�I\\�IZJM\I�]VLMZ�XZM[[I\�
tidschema och har otaliga gånger stått 
framför klasser med andan i halsen. 
5MV�QV\M�SIV�RIO�SWUUI�]VLIV�UML�
LsTQO�]VLMZ^Q[VQVO�WKP�MTIS�RIZOWVO�N�Z�
det. 

”KILLARNA SÄTTER AGENDAN. 
DE BESTÄMMER TONEN, DE 
VET ALLTID LITE BÄTTRE, DE 

GÖR NARR AV TJEJEN” 

*
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enda som ställde mig kritisk till kana-
TMV[�QVVMPsTT�WKP�RIZOWVO��

I direktsänd radio gick två programle-
dare över gränsen då de uppmanade 
en bloggare att akta sig sig för att köra 
upp en kaktus i sin vagina nästa gång 
hon bytte tampong, eftersom hon enligt 

dem saknade humor då hon kritiserat 
innehållet i texten till Finlands schla-
gerbidrag Marry me.

4R]LSTQXXM\�^IZ�NZ]S\IV[^qZ\�XQV[IU\�
för Extrem. Programledarna lät som 
Beaves and Butthead när de mellan sitt 
fniss och sitt höhöh-ööhöhh hånade en 
enskild människa, lyssnare och blog-
gare. Kanalens tilltal visade sig från sin 
allra sämsta sida. Det var sekvensen om 
kaktusen som blev droppen och vi var 
många som öppet kritiserade kanalen.

<QTT�MV�J�ZRIV�N�Z[�S\M�SIVITMV�XZMKQ[�
[WU�^IVTQO\�N�ZT�RTQOI�WKP�[Ts�QNZsV�[QO�

kritiken. Sen kom en sval liten ursäkt 
till bloggaren de skämtat om. Ursäk-
ten  bekräftade mest att det enligt dem 
handlade mer om att hen inte förstod 
deras humor, än om radiokanalens 
brister. Kritikstormen mot Extrem 
tilltog och till slut kapitulerade kanal-
cheferna och kom med beskedet att 
de skulle ta in en genuskonsult för att 
komma till rätta med sina problem.

K A NA L E N  I  DAG

UVLMZ�UIZ[�UsVIL�ZI\\ILM�RIO�QV�
Radio Extrem oftare än vanligt 
för att ta reda på vad som hänt 
under året. Har kanalen blivit 

Jq\\ZM'�gZ�\WVMV�WKP�QVVMPsTTM\�M\\�IV-

VI\�Q�LIO�qV�N�Z�M\\�sZ�[MLIV'�

8ZMKQ[�[WU�VqZ�RIO�[SZM^�UQ\\�JZM^�\QTT�
:ILQW�-`\ZMU������PIZ�RIO�q^MV�V]�
främst lyssnat på de tre program som 
går från morgonen fram till klockan 
14.00. Under dessa tider sänds Suc-
cémorgon, Supernova och Myteriet. 
,M[[]\WU�PIZ�RIO�^IZ^I\�UQ\\�:ILQW�
Extrem-lyssnande med den svenska 
motsvarigheten, kanalen P3 i Sveriges 
Radio. 

Kortfattat är svaret på frågan om 
-`\ZMU�JTQ^Q\�Jq\\ZM�JsLM�RI�WKP�VMR��
Jag märkte med en gång att något hade 
förändrats. Från att ha varit den som 
bytt kanal efter tre minuters lyssnande 
S]VLM�RIO�NWZ\[q\\I�Ta[[VI�]\IV�I\\�SqS-
benen gick i lås av frustration. 

Ett nytt och positivt inslag i program-
tablån är Myteriet som sänds klockan 
��·���Xs�^IZLIOIZ��8ZWOZIUUM\�TaN\MZ�
fram de dagsaktuella och viktigaste 
nyheterna. Det är innehållsrikt och 
Ta[[VIZMV�NsZ�P�ZI�QV\MZ^R]MZ�UML�
relevanta personer. I programmet 
problematiseras ministeravhopp, vårens 
EU-val, högervindar i Europa, synen 
Xs�^sTL\qS\�MN\MZ�<ITTQVS�;QTRI�[SIVLITMV�
och så vidare. 

Tonen är seriös och avslappnad på 
samma gång, vilket visar att seriositet 
inte behöver vara gravallvarligt och att 
viktiga ämnen inte nödvändigtvis trå-
SIZ�]\�MV��,M\�ÅVV[�VaIV[MZ�WKP�LR]X�

5MV�RIO�PIZ��QV\M�JIZI�ZW[�]\IV�q^MV�
ris att dela ut. En fråga som uppstått 
VqZ�RIO�Ta[[VI\�Xs�SIVITMV�qZ"�>IZN�Z�qZ�
;]KKuUWZOWV�[s�QVVMPsTT[T�[\'�,M\�qZ�
ingen tvekan om att programledarna 
Q�;]KKuUWZOWV�^QTT�O�ZI�M\\�JZI�RWJJ�
UMV�XZWOZIUUM\�[S]TTM�Ns�M\\�ZMRqT\�
lyft om det blev mer innehållsrikt. Här 
N�TRMZ�VsOZI�JQ\IZ�]Z�:ILQW�-`\ZMU[�
UWZOWVXZWOZIU�[WU�RIO�IV[MZ�XZWJTM-
UI\Q[SI"

1. Mina första anteckningar om 
programmet är från den 13 mars. En 
programledare lyfter upp en ny studie 
som visar att anorexi kan botas med 
Jq\\ZM�[RqT^N�Z\ZWMVLM��0WV�PsVI[�I^�
LM�IVLZI�Q�[\]LQWV�UML�WZLMV�ºRI��L]�

”JARGONGEN I STUDION 
LIKNADE DEN JAG MINDES 

FRÅN GYMNASIET 
OCH HÖGSTADIET” 2
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PIZ�R]�OTI[�OWV�V]º�·�LqZN�Z�[S]TTM�PWV�
alltså plötsligt intressera sig för forsk-
ningsstudier. Hon fortsätter ändå sitt 
resonemang och menar att ”de” som 
har anorexi skulle må bättre om någon 
blev förälskad i dem.

Detta leder till att de kommer in på att 
dricka kärlekshots. En av de manliga 
programledarna säger att han inte 
skulle dricka en kärleksshot tillsammans 
med den andra manliga program-
ledaren. Hon som tagit upp studien 
Za[MZ�P�O\�WKP�RIO�]XXNI\\IZ�LM\�PMTI�
som ett klassiskt homofobiskt skämt. 
Det är det ena problemet. Det andra 
är hur anorexi diskuteras. Dels att det 
förminskas till något enklare än vad det 
är och dels att det talas exkluderande 
om anorektiker som ”de andra”, utan 
MV�\IVSM�Xs�I\\�ÆMZI�I^�Ta[[VIZVI�SIV�
TQLI�I^�[R]SLWUMV��

���=VLMZ�LMV�\QL�RIO�Ta[[VILM�M`\ZI�
mycket på kanalen hade Succémorgon 
MVJIZ\�MV�QVJR]LMV�Oq[\��LMV����UIZ[��
Samma morgon har de en manlig 
gästprogramledare i studion och innan 
QV\MZ^R]V�IV\aLMZ�PIV�I\\�PIV�[SI�ZIOOI�
på den kvinnliga gästen, som ännu inte 
är i studion. Jargongen innan gästen 
SWUUMZ�QV�qZ�ÆIU[QO��,MV�XZqOTI[�I^�
snack om vem som är dummast, det 
ÅVV[�MV�[UsRq^TQO�\WV�Q�[IU\ITM\�WKP�M\\�
försök att bilda allianser mot och med 
^IZIVLZI��º>IILss	'�gZ�L]�Xs�PIV[�TIO�
V]'	º�ZWXI[�LM\��8s�SIVITMV[�PMU[QLI�
beskrivs stämningen i studion med att 
det uppstått en ”bromance” mellan 
gästprogramledaren och en ordinarie 
programledare. 

När gästen väl är i studion är de alla 
uppenbart imponerade av henne. De 
ställer relevanta frågor till henne om 
hennes bakgrund och framtid. Pro-
gramledarna har skärpt till sig och 
ÆIU[IZ�UQVLZM�qV�QVVIV��5MV��XZMKQ[�
VqZ�QV\MZ^R]V�qZ�[T]\�[qOMZ�MV�XZW-
gramledare att han ska bryta arm med 
gästprogramledaren och den av dem 
som vinner ska få gästens telefonnum-
mer. Från att först bli tagen på allvar 
i ett någorlunda professionellt möte, 
LMOZILMZI[�PWV�\QTT�M\\�ZIOOVQVO[WJRMS\��

,M�OsVOMZ�RIO�[TWO�WU�NZsV�;]KKuUWZ-

OWV�\QTT�5WZOWVXI[[M\�ZMIOMZILM�RIO�Xs�
att programledarna fungerar mer som 
ett team i P3. De har inte den där små-
Rq^TQOI�\WVMV�UW\�^IZIVLZI��LM�JQTLIZ�
inte allianser mot varandra, de förmin-
skar varken sina gäster eller varandra. 
Ingen skriker ”JAG KAN INTE TRO 
PÅ DET HÄR FÖR NI LJUGER 
ALLTID FÖR MIG”, vilket händer i 
Succémorgon en morgon i mars och 
det känns som att det är en lillasyster 
som får nog av storebrorsorna.

Rollfördelningen mellan programledar-
na i Radio Extrems morgonprogram är 
den klassiska där killarna sätter agen-
dan. De bestämmer tonen, de vet alltid 
TQ\M�Jq\\ZM��LM�O�Z�VIZZ�I^�\RMRMV��

���-V�\ZMLRM�JQ\�]Z�;]KKuUWZOWV�RIO�
vill ta upp är från den sista mars, då 
en av programledarna konstaterar hur 
^IVTQO\�LM\�qZ�UML�PRqZ\[R]SLWUIZ�PW[�
S^QVVWZ��2IO�[XM\[IZ��ZWVMV�VqZ�RIO�P�Z�
programledaren säga att han tycker det 
är synd att kvinnor får bära så mycket 
IV[^IZ�PMUUI�I\\�LM�JTQZ�[R]SI��0IV�
frågar sig varför män är inkompetenta 
och inte kan ge sina barn mat och 
sköta sitt hem. ”Jag tänker på min 
mamma och mormor”, säger han. 

Som respons på detta säger den andra 
programledaren att kvinnor lägger 
för mycket tid på att sminka sig på 
morgonen i stället för att sova. Han 
tar den kvinnliga programledaren som 
exempel på detta. Hon stiger enligt ho-
nom upp onödigt tidigt för att sminka 
sig medan de andra två i studion kliver 

upp en kvart före avfärd till arbetet. 

Varför föra in ett seriöst ämne om 
PRqZ\[R]SLWUIZ�WKP�WRqU[\qTTLPM\�Xs�
M\\�[XsZ�[WU�PIVLTIZ�WU�[UQVS'�>IZN�Z�
JITIV[MZIZ�LM�Xs�LMV�LqZ�PsZÅVI�TQVIV�
som en dag tippar över till en ny ”kak-
\][OI\Mº'

4. Den 1 april hade kanalens program-
ledare bytt plats för en dag och tre 
andra personer sänder Succémorgon. 
6qZ�RIO�[TsZ�Xs�ZILQWV�XZI\IZ�LM�WU�
städning. En av programledarna frågar 
de andra hur de gör med städningen 
hemma och hur du kan få andra att 
städa hemma hos dig. 

-V�I^�LMU�[^IZIZ�I\\�PIV�[RqT^�N�ZM[TI-
git för sin sambo att han kan städa på 
UsVLIOIZ�VqZ�PIV�J�ZRIZ�[MV\�Xs�RWJ-
bet. ”Du är lite under toffeln kanske”, 
SWV\ZIZ�LMV�\ZMLRM�XZWOZIUTMLIZMV�
·�[IUUI�XMZ[WV�[WU�Q�^IVTQOI�NITT�LZIZ�
programmet ”Sex & Sånt”. 

Sedan berättar den första program-
ledare att orsaken till att hon frågar 
om det här med städningen är att en 
kvinna från Filippinerna städar hos 
henne en gång i veckan. ”Hon städar 
ITT\	�;s�I\\�RIO�[TQXXMZ	º�6]�[SI�[\qLMZ-
ska vara ledig två veckor och under den 
tiden vet programledaren inte hur hon 
ska göra med städningen.

Varför är det ingen som reagerar på 
slitna gubbskämt om att vara under 
\WNNMTV'�>IZN�Z�qZ�LM\�QVOMV�[WU�NZsOIZ�
hur programledaren tänker om sin 
[\qLVQVO�LqZPMUUI'

En förklaring som kom från Radio Ex-
trem i och med kritikerstormen förra 
våren var att de har för lite tid att för-
bereda, att de är pressade i sitt arbete. 
Programledarnas arbetssituation är en 
^QS\QO�NZsOI�UMV�RIO�SIV�qVLs�QV\M�S�XI�
det som ursäkt för kränkande och platt 
humor och innehåll. Som lärare vet 
RIO�P]Z�LM\�qZ�I\\�IZJM\I�]VLMZ�XZM[[I\�
tidschema och har otaliga gånger stått 
framför klasser med andan i halsen. 
5MV�QV\M�SIV�RIO�SWUUI�]VLIV�UML�
LsTQO�]VLMZ^Q[VQVO�WKP�MTIS�RIZOWVO�N�Z�
det. 

”KILLARNA SÄTTER AGENDAN. 
DE BESTÄMMER TONEN, DE 
VET ALLTID LITE BÄTTRE, DE 

GÖR NARR AV TJEJEN” 
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