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VD HAR ORDET

FÖLJ CILLA
BENKÖS NYHETSBREV
MED LYSSNINGSTIPS UR
SVERIGES RADIOS ARKIV!
Scanna koden med din mobil.

Sveriges Radio Blekinge
Box 305
371 25 Karlskrona
b e s ö k Högabergsgatan 3
t e l 0455-36 68 00
Sveriges Radio Dalarna
Box 123
791 23 Falun
b e s ö k Engelbrektsg 27–29
t e l 023-77 77 00
Sveriges Radio Gotland
Box 1324
621 24 Visby
b e s ö k Östra Hansegatan 28
t e l 0498-75 00 00
Sveriges Radio Gävleborg
Box 311
801 74 Gävle
b e s ö k Nygatan 29, 3 tr
t e l 026-66 65 00
Sveriges Radio Göteborg
Pumpgatan 2
405 13 Göteborg
t e l 031-83 70 00
Sveriges Radio Halland
Box 133
301 04 Halmstad
b e s ö k Köpmansgatan 41
t e l 035-17 27 00
Sveriges Radio Jämtland
Lingonvägen 7 B
831 62 Östersund
t e l 063-16 06 00
Sveriges Radio Jönköping
551 92 Jönköping
b e s ö k Barnarpsgatan 35 D
t e l 036-215 66 00
Sveriges Radio Kalmar
391 83 Kalmar
b e s ö k Norra vägen 22
t e l 0480-45 80 00
Sveriges Radio Kristianstad
Box 505
291 25 Kristianstad
b e s ö k Gasverksgatan 2
t e l 044-775 12 00
Sveriges Radio Kronoberg
359 40 Växjö
b e s ö k Västergatan 1
t e l 0470-72 60 00
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Sveriges Radio Sjuhärad
Box 27
503 05 Borås
b e s ö k Katrinedalsgatan 22
t e l 033-17 75 00

❱❱ Podden som frågar sig varför det lät som
det lät? En kronologisk musikvandring –
ända från förhistorisk tid fram till år 1800
– för att höra hur svensk musik har låtit
genom seklerna.
LM
Programledare är
AH
S
Mattias Lundberg
och Esmeralda
Moberg. ■
MA

TT

IA

Sveriges Radio Skaraborg
541 24 Skövde
b e s ö k Norra Bergvägen 4
t e l 0500-77 30 00
Sveriges Radio Stockholm
105 10 Stockholm
b e s ö k Oxenstiernsgatan 20
t e l 08-784 95 00
Sveriges Radio Sörmland
Box 641
631 08 Eskilstuna
b e s ö k Rademachergatan 1
t e l 016-16 16 00
Sveriges Radio Uppland
Box 1552
751 45 Uppsala
b e s ö k Bredgränd 7
t e l 018-17 40 00

KRONOLOGEN
FRÅN MUSIKGUIDEN I P3:
❱❱ De största namnen inom
svenskt musikliv berättar om
artistlivet – från början fram
till idag. Hör historien om
Rebecca & Fiona, Veronica
Maggio, Timbuktu, Annika
Norlin, Petter, Nina Persson,
Adam Tensta
med flera. ■

RIDPODDEN

Sveriges Radio Värmland
Box 98
651 03 Karlstad
b e s ö k Verkstadsgatan 20
t e l 054-777 26 00

❱❱ För hästälskare i alla åldrar!
Om hästar och
ridning med Lisen
Bratt Fredricson,
en av Sveriges
främsta
hoppryttare.

Sveriges Radio Väst
Box 654
451 24 Uddevalla
b e s ö k Södergatan 11
t e l 0522-67 00 00
Sveriges Radio Västerbotten
906 15 Umeå
b e s ö k Mariehemsvägen 4
t e l 090-17 17 00
Sveriges Radio Västernorrland
851 79 Sundsvall
b e s ö k Krönvägen 18
t e l 060-19 03 00
Sveriges Radio Västmanland
Box 850
721 22 Västerås
b e s ö k Mäster Ahls gata 6
t e l 021-495 25 00
Sveriges Radio Örebro
701 80 Örebro
b e s ö k Västra Bangatan 15
t e l 019-19 20 00
Sveriges Radio Östergötland
Box 500
601 07 Norrköping
b e s ö k Västgötegatan 13 A
t e l 011-495 41 00

MATTIAS AHLM

DEN SVENSKA
MUSIKHISTORIEN

TO

Sveriges Radio Sisuradio
105 10 Stockholm
b e s ö k Oxenstiernsgatan 20
t e l 08-784 50 00

Sveriges Radio Norrbotten
971 71 Luleå
b e s ö k Nygatan 3
t e l 0920-27 53 00

PH
O

Sveriges Radio Sameradion
Box 225
981 24 Kiruna
b e s ö k Österleden 21
t e l 0980-750 20

LYSSNA NÄR DU VILL I VÅRA APPAR SVERIGES RADIO PLAY OCH P3 RADIO

CK

Sveriges Radio Berwaldhallen
105 10 Stockholm
b e s ö k Dag Hammarskjölds
väg 3
t e l 08-784 50 00
f a x 08-784 15 00

Sveriges Radio Malmö
211 01 Malmö
b e s ö k Baltzarsgatan 16
t e l 040-666 55 00

O

SVERIGES RADIO AB
105 10 Stockholm
b e s ö k Oxenstiernsgatan 20
t e l 08-784 50 00
f a x 08-784 15 00

KLOTET

I Vetenskapsradions internationella miljöprogram handlar om
de stora ödesfrågorna. Går
det att stoppa den globala
uppvärmningen? Vad kan
hindra utrotningen av fler djurarter på jorden? Räcker maten
för 10 miljarder människor
framöver? Vad säger forskarna?

IST

❱❱ netflix , google och facebook – vad har dessa stora, gigantiska, globala
och digitala jättar med Sveriges Radio att göra? Jo – de är idag en del av den
svenska mediemarknaden. Det är, bland annat, med dem vi konkurrerar om er
uppmärksamhet. Givetvis är det så att vi genom de nya digitala aktörerna också
når er med vårt utbud, men ibland lägger ni er tid på annat hos dem istället för
att ta del av de vi gör.
Vi vill vara den trovärdiga guiden i er vardag. Hos oss på Sveriges Radio ska
ni i FM men också digitalt och via sociala medier få hjälp med att förstå, få ny
kunskap, få höra de viktigaste rösterna och ni ska tas med till världens alla hörn.
Till de för stunden mest relevanta platserna.
Vi ska sända direkt där det händer när det händer oavsett om det är innanför
landets gränser eller utanför. I detta nummer får ni möta några av våra största
profiler som gör detta möjligt.
Vi vill också för er speciellt vara den riktigt trovärdiga guiden när det gäller
ny musik och då framförallt den svenska. Visst – det går att lyssna på favoriterna
via någon av alla de streamingtjänster som finns lätt tillgängliga i den smarta
mobiltelefonen men det är via oss ni kan få tipsen och vägledningen till det som
sedan kanske blir de nya favoriterna. Musikredaktörerna på Sveriges Radio står
för en unik kunskap som de varje dag gärna delar med sig av till er.
På Sveriges Radio satsar vi mycket på musik, kultur, samhällsjournalistik
och nyheter. Det är också viktigt att vi ger er underhållning, spänning och
förströelse.
2016 är ett riktigt stort sportår. Sverige har efter mycket möda och stort
besvär kvalificerat sig till fotbolls-EM i Frankrike, och OS i Rio blir en av årets
stora händelser. Båda dessa sporthändelser kommer ni kunna följa via
Radiosportens kunniga reportrar, programledare och experter. Men sporten
finns också ständigt närvarande i vår vardag. Via våra 25 lokala kanaler får ni
den lokala sporten, live på ett sätt som ingen annan kan ge er.
Så det är bara att välja och vraka bland Sveriges
Radios stora utbud. Du ska alltid kunna hitta något du
gillar eller som passar ditt humör för stunden. Har
du synpunkter på det vi gör så dra dig inte för att
kontakta oss. Det är för dig vi finns till. Och du – vi
behöver din hjälp. Hör du något bra så dela gärna
den upplevelsen med dina vänner. På så sätt når vi ut
till fler!
/Cilla Benkö, vd

På radion:

KONTAKTA SVERIGES RADIO
DÄR DU BOR:

MATTIAS AHLM

VÄLJ OCH VRAKA
BLAND 2016 ÅRS
RADIOFAVORITER!

PÅ RADION

Girlnet. Helena Sandström, Karin Bengtsson, Isabel Cruz
Liljegren, Maia Hansson Bergqvist.

RADIOTEATERN: GIRLNET

❱❱ En kärlekshistoria som delvis utspelar sig i cyberrymden och delvis
IRL. Som när »Fucking Åmål« möter »Matrix« och man måste spänna
fast säkerhetsbältet. Girlnet är dramatikern Isabel Cruz Liljegrens
och regissören Helena Sandströms radioteaterdebut. Radioteatern
bjuder på närmare femtio premiärer om året i etern som du
dessutom kan efterhandslyssna på när du vill! Vårt Radioteaterbibliotek har alltid öppet. Där finns klassiker och älskade
skådespelaröster att tillgå för evigt (nästan). ■
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PÅ RADION

På radion:

Elektroniskt i P2

❱❱ har du upptäckt programmet som
rymmer allt som går under den breda
parollen »elektronisk musik«? Elektroniskt i P2 lyfter fram det nya, det
experimentella, pionjärerna, det udda,
det dansanta, det vackra, det fula, det
smala och det breda – och de där ljuden som kittlar våra öron på ett alldeles
speciellt sätt. Ny programledare är
Helena Lopac. ■

P3

PIRA & BRÅDING I P3

❱❱ podden som hjälper dig att
greppa alla de där begreppen
och fenomenen som virvlar
omkring i nyhetsmedierna. För
dig som är nyfiken, ouppdaterad
eller som bara vill bli
serverad svindlande
kuriosa att svänga dig
med inför kompisarna. ■

Elektroniskt i P2 sänds
på söndagar kl 20,
eller när du vill i appen
Sveriges Radio Play.

❱❱ över 70 procent av landets
femteklassare har tävlat och nu i
januari och februari är det dags
för delfinaler i Sveriges Radio
P4:s 25 lokala kanaler. Fyra lag
går sedan vidare till den tv-sända finalerna i Barnkanalen (SVT)
den 8 mars.
Vi i femman är en av Sveriges
Radios verkliga klassiker, som nu
är inne på sin 53:e säsong och
ständigt lockar nya
generationer till att
tävla och lyssna. ■

P3
DOKUMENTÄR
Artisten Dasha-rush.

❱❱ P3: s nya intervjupodd
bjuder på nära möten med
spännande gäster, som
berättar om ögonblick som
har format deras liv. Håll utkik
på P3:s hemsida efter vilka
gäster som är på gång till
programmet. Programledare
är artisten Linda Pira och
Sanna Bråding.
Pira och Bråding i P3
sänds på söndagar kl 14–16,
eller när du vill i våra appar
P3 Radio och Sveriges Radio
Play.

VI I FEMMAN

❱❱ ger dig svar på varför
saker är som de är. Serien om
mordet på 15-åriga Therese
Johansson-Rojo 2009 har
redan lyssnats på över 1,5
miljoner gånger. ■

Vad är RESPEKT?

P1
KULTUR
LIVET ÄR EN
FEST

❱❱ den hyllades av både lyssnare
och musikjournalister. Serien »Livet är
en fest« började sändas i P3 år 2000.
Nu släpps hela serien, inklusive den
uppföljande serien »Festen fortsätter«, som podd för nedladdning under sex månader. Sex avsitt i veckan
släpps fram till i början av mars och
totalt är det 70 avsnitt som publiken
nu får ta del av. Serien inleds med ett
nyinspelat avsnitt där journalisterna
Stefan Wermelin, Staffan Schöier och Anders
Löwstedt berättar om
hur Livet är en fest kom
till. ■
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❱❱ reportern Katarina Hahr möter kända svenskar i tre förtroliga
samtal om respekt i P1. Hör
skådespelaren Örjan Ramberg,
konstnären Anna Odell, och
ståuppkomikern Özz Nûjen berätta om sin syn på respekt.

❱❱ måndag 18 januari kl 13.00
får Sverige ett nytt dagligt,
direktsänt och fördjupande
kulturmagasin. Mona Masri,
Roger Wilson och Måns Hirschfeldt leder P1:s nya dagliga och
direktsända kulturmagasin. I det
en timme långa programmet får
lyssnarna ta del av kritiksamtal,
längre reportage, internationell
kulturdebatt, film och tv. ■
P1 Kultur sänds vardagar kl
13–14

MATTIAS AHLM

ALEXANDER DONKA

PÅ RADION

Katarina Hahr

– Ordet respekt är otäckt och
obehagligt för mig eftersom det
påminner mig om militärregim
och diktatur. Man kan använda
respekt som ett vapen för att
begränsa andra människor, säger
ståuppkomikern Özz Nûjen.■
Lyssna när du vill
i appen Sveriges
Radio Play.

MATTIAS AHLM

»Att lyssna på radio är
som att äta med öronen«

Özz Nûjen

–Okänd

SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2016
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PÅ RADION

EKOTS

Kjell Alinges
universum

❱❱ LYSSNA PÅ
HEMMA HOS:
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av
en
var
,
bort
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gen
nyli
r Anders Klintevall,
❱❱ kje ll alin ge , som
på, massa sätt att sjunga på, säge
radiora
and
Inga
on.
Kjell
radi
inom
na
främsta nyskapar
Sveriges Radio som lärde känna
Under 50 år producent på
ade.
ucer
prod
l
Kjel
dem
som
lät
program
Alinge på 1970-talet. ■
Radio, bland andra
gjorde han program för Sveriges
Kjell Alinge samt
Eldorado och Hemma hos.
Lyssna på minnesprogram om
Radiosätt.
igesradio.se
iella
sver
spec
på
sitt
on
på
o
ukti
radi
prod
de
s
– Han gjor
delar av han
den
var
Han
till.
program som man bara längtade
följa en speciellt
som visade att man inte behövde

22 KVADRAT I P3

❱❱ william spetz , Hampus
Nessvold och Linda Ulfhielm
flyttar in på 22 kvadrat. Här
möter glädjen över att flytta hemifrån ständigt nya utmaningar.
De tre 19-åringarna brottas
med de senaste ilandsproblemen och i lägenheten går ingen

LYSSNA
PÅ BOKEN!
SPÄNNING, HUMOR OCH
KÄRLEK HELA VÅREN BLIR
DET NÄR SVERIGES
RADIO SLÄPPER EN NY
PODD-SERIE MED UNGDOMSROMANER.
text

Jenny Mattsson

Ursula
Poznanski
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❱❱ först ut är romanerna Erebos
av Ursula Poznanski och Manifest
för hopplösa av Åsa Asptjärn. Under
våren släpps ytterligare tre inlästa
ungdomsromaner som podd på
sverigesradio.se och i appen Sveriges
Radio Play. Böckerna läses in av
skådespelare och delas upp i avsnitt
som motsvarar kapitelindelningen i
romanerna. Manifest för hopplösa är
en roman av svenska Åsa Asptjärn,
en svart berättelse med mycket
humor som redan är omtyckt bland
tonåringar. Den är inläst av Christoffer Nordenrot, medan Andreas Nilsson
ger röst åt Erebos.
– Erebos är en spännande berättelse
om hur man kliver in i en dataspelsvärld som plötsligt blir verklig. Det
är en ganska tjock bok, men eftersom man kan lyssna på den hoppas

säker för de andras överraskande påhitt. ■
22 kvadrat sänds i P3 lördag–
söndag kl 11–12, eller när du
vill i våra appar P3 Radio och
Sveriges Radio Play

vi att även den som kanske inte hade
velat läsa en så tjock bok ändå kan
få uppleva den här berättelsen, säger
Joseph Knevel, en av producenterna
för poddserien.
– Det är viktigt med ingredienser som spänning och humor i
historierna som ska bli poddar, säger
Josephs kollega Kerstin Wixe.
Men hon betonar att spänning
inte alltid behöver betyda action.
Spänning kan vara så mycket annat
och göra att man absolut inte kan
sluta lyssna.
– Båda de här berättelserna lämpar sig jättebra som ljudbok, säger
Kerstin Wixe. De har en tydlig berättarperson så att den som lyssnar
inte tappar tråden. Det är skillnad
på en jättebra bok och en bok som
funkar jättebra för uppläsning, så

lördags
intervju

❱❱ makthavare intervjuas av
Ekots mest profilerade journalister. Nu växer programmet till en
hel timme.
Utöver intervjun blir det nu
kommentarer, diskussion och
fördjupning av intervjun och
andra politiskt heta frågor med
kommentatorer, experter och
politiskt engagerade. Programledare är Monica Saarinen.

PÅ RADION

FÄRG PÅ DEN GRÅ VARDAGEN

Vardagen kommer aldrig att bli sig lik igen. Åtminstone inte mellan klockan 17 och 18 när »Vardag i P3«
har bestämt sig för att förgylla lyssnarnas tråkiga vardagsbestyr.
– Sådant som ingen kommer undan
ska bli lite spexigare, lovar Emma
Knyckare som är tillbaka bakom
mikrofonen.
Vädret kunde inte ha varit mer
passande för en träff med gänget
bakom Sveriges Radios nya talkshow,
»Vardag i P3«. Blöt dimma ligger
över stadsdelen Kungsladugården
i Göteborg och med de blekt blå
spårvagnsekipagen som rasslar förbi
på gatan kan stämningen knappast
beskrivas bättre än med det lite negativa begreppet »grå vardag«.
– Vardag är ju förknippat med
grått och tråkigt, konstaterar Emma
ute i rusket.
– Vi är färgpaletten, utropar
Rasmus, redo att sätta just färg på
lyssnarnas vardag.
För det är verkligen en palett av
idéer vi får ta del av när vi samlas runt
köksbordet i Emmas lägenhet. Kaffe
blandas med skratt och anekdoter

medan förslagen yr omkring i luften
som ivriga fiskmåsar i Göteborgs
hamn. Vardag är ett brett ämne och
redaktionen har mängder med tankar
om hur den ska speglas på ett nytt
sätt oavsett om det gäller jobb, relationer, träning, grannar eller att sitta i
trafiken, »sådant som ingen kommer
undan«, som Emma uttrycker det.
Båda är erfarna programledare
vid det här laget, och det är ingen
tvekan om att de många lösa trådarna
kommer att vävas ihop till ännu en
succé i P3 under våren.
– Programmet kommer säkert att
förändras, förklarar Rasmus. Vi har
så otroligt många idéer om saker vi
vill testa. Folk kommer att bli ganska
överraskade.
Lyssnarnas vardag är en av ingredienserna i programmet, men också
programledarnas egna erfarenheter
kommer att utforma innehållet.
– För mig blir det mycket mer

personligt än något jag har gjort
tidigare, säger Emma.
Vardagen kan ju se väldigt olika
ut beroende vem man är och var man
bor, men »Vardag i P3« ska fånga in
de gemensamma nämnarna.
– Det finns många saker som
förenar oss, menar Emma. Tjafs om
vem som gör vad, oavsett om det är
med föräldrar, i ett kollektiv eller med
en sambo. Och om man är 35 eller 18.
Där ska vi bena ut vem som gör vad
eller kanske låta dem byta en dag.
– Eller ordna en domstol, fyller
Rasmus i.
Programpunkten »lappakuten«
där redaktionen låter kända poeter
formulera lappar till grannarna är
ett annat sätt att förgylla vardagen
och vardagslistor är ytterligare en
företeelse som kommer att få en ny
innebörd. Och när någon behöver en
guldkant på tillvaron så kan redaktionens lösning vara programpunkten

»Min lilla dag«, en blinkning till det
mer etablerade evenemanget »Min
stora dag«.
– Av budgetskäl kan man kanske
inte få simma med delfiner, men vi
kanske kan fixa så att man kan tvätta
av sig lite på WC på radiohuset eller
titta på en bild på en delfin, skrattar
Emma.
– Vi drar oss inte för den enkla
vägen utan hittar gärna olika »lifehacks«, förklarar hon och hamnar
plötsligt i ett resonemang om hur
Rasmus frostar av med varma påsar
och plåtar med kokande vatten.
– Du gör ju inte det som en normal
människa, konstaterar Emma torrt.
Och det är faktiskt ganska kul
att lyssna, inte alls som någon grå
vardag. ■
❱❱ LYSSNA PÅ
Vardag i P3 varje
måndag till torsdag
kl 17–18, i våra appar
eller via länken:

Producenter: Erik Hedtjärn och
My Rohwedder.
Ekots lördagsintervju sänds i P1,
varje vecka kl 13.00-13.57

därför har vi lagt mycket jobb på att
hitta ungdomsromaner som passar
att lyssna på.
Alla de romaner som kommer
att läggas upp som inlästa ljudböcker i poddformat har valts ut
av redaktionen i samarbete med
ungdomsbibliotekarier. Poddarna
kommer vara tillgängliga för lyssning under tre års tid. ■

Kort om Rasmus
Kort om Emma
ålder 28 år | bakgrund Kommer från Rolfstorp i Halland.
Ståuppare, fortfarande, som bland annat jobbat med
»Morgonpasset«, »Tankesmedjan« och »Knyckare i P3«. |
favoritvardagssyssla Hänga med mitt barn som
är fem månader. Hatar att dammsuga.

ålder 32 år | bakgrund Kommer från Munkfors
i Värmland. Tidigare hörts i P3 i bland annat »Christer i P3«
och »Rasmus lär sig Sverige«. | favoritvardagssyssla Jag
har en konstig frukostrutin; sitter i 15–20 minuter och bara
stirrar in i väggen, ofta hinner jag inte äta.«
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PUBLIC SERVICE

av unga mellan 16 och 25 år lyssnar på
poddradio minst en gång i veckan. 50% lyssnar
via FM och 16 % direkt via internet.
Källa: Internetstiftelsen Sverige

PUBLIC SERVICE ÄR ETT ENGELSKT BEGREPP FÖR »MEDIA I ALLMÄNHETENS TJÄNST«.
VAD INNEBÄR DET EGENTLIGEN? text Jenny Mattsson | foto Mikael Andersson

Hallå där...
JOSEFIN SANDSTEDT
jurist på Sveriges Radio

Vad händer om en
lyssnare tycker att Sveriges Radio bryter mot
reglerna?
Lyssnarna har möjlighet att anmäla Sveriges
Radios radioprogram till
Granskningsnämnden
för radio och tv som
prövar om vi lever upp
till sändningstillståndet.
Granskningsnämnden
kan inte pröva innehåll på
digitala plattformar, som
sverigesradio.se eller
sociala medier.
Om det är ett yttrandefrihetsbrott enligt grundlag
t ex förtal, hets mot folkgrupp eller uppvigling
kan man som lyssnare
gör en polisanmälan eller
anmälan till Justitiekanslern (JK) som är specialåklagare vid den typen
av brott. Det kommer i så
fall prövas i domstol.

Varför är det ingen reklam i Sveriges Radio?
Sveriges Radio får
pengar via radio- och
tv-avgiften. Det står i
vårt sändningstillstånd att
vi inte får sända reklam
(för annat än vår egen,
SVT:s eller UR:s programverksamhet).

Musiken då, finns det
låtar som inte får spelas
i Sveriges Radio?
Utgångspunkten är
att alla låtar ska kunna
spelas. Ibland bedömer
vi att texten i en låt gör
att vi bara ska spela den
i ett sammanhang där
programledaren kan
kommentera texten.

Varför är det så många
program i radion på
andra språk?
Genom sändningstillståndet har Sveriges
Radio ett särskilt uppdrag
att sända program på
nationella minoritetsspråk
(finska, samiska, meänkieli, romani chib samt
jiddisch). Dessutom ska
Sveriges Radio sända på
andra minoritetsspråk.
Sveriges Radio har sändningar med nyheter om
Sverige på engelska, arabiska, kurdiska, persiska
och somaliska.

Får den som blir intervjuad i Sveriges Radio
säga och tycka vad hen
vill?
Ja, i princip får de
medverkande säga vad
de vill. Yttrandefriheten
är stark för den intervjuade. Programledare
och reportrar har ett
ansvar att säga emot när
någon säger saker som
strider mot kravet på
opartiskhet och saklighet.
Gränsen går vid yttrandefrihetsbrotten, så som
förtal. Men det är bara
programmets ansvariga
utgivare, inte den som
sagt något i radio, som
kan straffas för det som
sägs om det är brottsligt
enligt grundlag.

Får Sveriges Radios
anställda tycka och säga
vad de vill?
Nej, den som jobbar för Sveriges Radio
får inte ta ställning i
kontroversiella frågor i
radio. Detta kan prövas
och fällas för partiskhet
av Granskningsnämnden.
SverigesRadio har också
egna formulerade regler,
som säger att man bör
följa den principen även
privat och på fritiden, till
exempel i sociala medier.

270 000
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Vem

Vilka lagar och regler är
det som styr vad Sveriges Radio sänder?
Yttrandefrihetsgrundlagen som slår fast att
alla program måste ha
en ansvarig utgivare,
där finns också bland
annat bestämmelser
om meddelarskydd
och förbud mot censur.
Dessutom finns radiooch tv-lagen där det står
att Sveriges Radio inte
får gynna kommersiella
intressen och ska värna
demokratiska värden. I
sändningstillståndet finns
krav på enskilda program
på opartiskhet, saklighet,
respekt för enskilds privatliv osv. Upphovsrättslagen och avtal reglerar
också hur vi får använda
material som andra framställt t ex musik.

BETALAR?
Alla hushåll som äger
en tv-apparat ska betala
radio- och tv-avgift till Radiotjänst, som sen fördelar
pengarna till de tre public
service-bolagen: Sveriges
Radio, Sveriges Television
och Utbildningsradion.
Den som har en radioapparat men ingen tv, eller
som tittar på tv enbart
via sin surfplatta, mobil
eller dator, behöver
inte betala
någon avgift.
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Vad är det bästa med public service?
av

Josephine Garmelius

FRIDA SANDSTEDT
– Att de är oberoende,
ger en ärligare bild av
verkligheten skulle man
kunna säga.
Sveriges
Radio har
stor variation
på musik och
program. Jag
gillar att de ger
utrymme till mindre
kända artister, vilket gör
att man kan upptäcka ny
musik. Sen är jag ett stort
fan av P3dokumentär!

PATRIK JARELIUS
PERSSON
– Det bästa är att det
är gratis* och alltid har
som utgångspunkt att
vara opartiskt.
Jag lyssnar på Sveriges Radio mest för att
dokumentärerna och
sportsändningarna är av
hög kvalitet.

MALIN BERGSVIK
– Det är reklamfritt och
politiskt obundet! Vi har
alltid lyssnat på Sveriges
Radio hemma så för mig
är det en naturlig del än
idag. Jag uppskattar variationen av olika program,
väl vald musik samt bra
nyhetssammanfattningar.

GUNNAR HARRIUS
– Jag tycker det är ett
sunt sätt att finansiera
journalistik på. Public service-modellen gör att det
inte finns samma behov av
att jaga klick och anpassa
sig efter marknaden. Det
jag lyssnar
på idag
är
framförallt
deras
poddar,
eftersom man slipper
sätta på en fysisk radio.

MARIA BOVIN
– Att de främjar kulturen,
men att det även skapas
program för alla; unga
som gamla men även
för både nationellt och
lokalt intresse. Sveriges
Radio har en så himla bra
blandning av program
och musik, oavsett vilket
humör jag är på finns det
alltid något bra att lyssna
på!

*Sveriges Radio får pengar från radio- och tv-avgiften, men den som har en radio men ingen tv behöver inte betala avgift.
SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2016
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HYPOTEKET

EKONOMI FÖR
SKRÄCKSLAGNA
NÄMN ORDET EKONOMI OCH DET FRAMKALLAR AKUT STRESS I KROPPEN HOS VISSA. MEN NU FINNS
DET BOT. P3-PODDEN HYPOTEKET TAR SIG AN ÄMNET PRIVATEKONOMI PÅ ETT ROLIGT OCH MINST
SAGT ANNORLUNDA SÄTT.
text

Anna Unsgaard | f o t o Johanna Arnström

E

tt av podavsnitten

startar i en uppfordrande
men inbjudande ton. Den
ena programledaren ställer frågan:
‒ Börsen, vad vet du om den
egentligen?
Och får till svar:
‒ Det första ordet jag tänker
på när jag hör börs, är plånbok på
gammeldagssvenska, såsom min
farmor sade.
Tanken är att podden ska kännas tillgängligt för alla och lätt att
hänga med i. Det är hela tiden nära
till skratt, men det är långt ifrån
oseriöst. Precis så är det också när
Magasinet träffar programledarna
Emanuel Sidea och Tiffany Kronlöf.
Emanuel är ekonomijournalist och
skriver för olika affärstidningar.
Tiffany är artist och har bland
annat spelat huvudrollen i svt:s
Tiffany Kronlöf och
Emanuel Sidea.

»Ekonomi handlar inte om att memorera
siffror. Det är inte matte. Det handlar om
beteende och om makt«
14 #01 2016 SVERIGES RADIO MAGASINET

webserie »Full patte«. Nu kombinerar hon turnerande med Riksteatern
med ambitionen att lära sig allt om
ekonomi i podden.
‒ Jag har hela mitt liv varit rädd
för ordet ekonomi. Det har inte
varit något för mig, säger Tiffany.
Tiffany och Emanuel pratar engagerat i munnen på varandra. Det
märks att de båda brinner för att få
oss lyssnare att förstå ekonomi och
de vill sänka ribban för att prata om
ämnet.
‒ Ta till exempel en sådan grej
som att pensionsspara. Det kan
ju vara det absolut tråkigaste som
finns, säger Tiffany. När jag får det
där orange kuvertet, så slänger jag
det i papperskorgen innan jag ens
öppnat det. Boring! Jag tänker att
jag inte är gammal än, det löser sig,
skrattar Tiffany.

Var inte rädd! Det är det viktigaste budskapet som de båda vill att
lyssnarna ska få med sig.
‒ Ekonomi handlar inte om att
memorera siffror. Det är inte matte.
Det handlar om beteende och om
makt, säger Emanuel.
I varje program får Tiffany
ett uppdrag av Emanuel. Hon har
sedan 20 minuter på sig att lösa
det. Det kan handla om att Tiffany
ska ta reda på varför en viss aktie är
värd att satsa pengar på eller som
sagt att pensionsspara, som många
drar sig för.
‒ På 20 minuter kom jag på
hur jag kan spara. Det är så lätt så
man nästan blir förbannad. Det är
mer en psykologisk tröskel att ta
sig över. Jag tänkte att det här inte
är för mig, att det bara är för en
viss sorts människor, säger Tiffany
Kronlöf.
Ett annat uppdrag handlade
om att Tiffany skulle fundera på
vilka som är de dyraste sakerna
hemma hos henne för att sedan
räkna ut hur många timmar hon
varit tvungen att jobba för att
kunna köpa dem. En effekt av det
blev att hon började räkna på vad
det kostar när hon åker taxi hem
efter en utekväll, istället för att ta
nattbussen.
‒ Du sa att bussen tog 40
minuter och taxin tog 10 min och
du resonerade kring hur länge du
behövde jobba för att alltid kunna
ta taxi och hur gött det är att sova

och vila ut sig. Du började göra en
kalkyl för vad pengarna är värda i
livskvalitet. Det blev ett spännande
samtal, säger Emanuel.
Vilka är då redaktionens bästa
spartips, till exempel hur man sparar ihop till en iPad? Emanuel säger
att det fösta man ska tänka på är att
man ska betala så lite som möjligt.
‒ Många människor kanske
tänker på att köpa den på avbetalning, men det är det sämsta man
kan göra, för då kommer du betala
mer än bara priset. Det är samma
sak med sms-lån. Det är mycket
bättre att spara, eller att köpa en
begagnad. Glöm inte att kolla
på prisjämförelsesajter så du inte
betalar för mycket.
Och Tiffany som tidigare dragit
sig för att ge spartips vågar nu
också ge handfasta råd.
‒ Ja, det finns ju lite olika sparformer då, säger Tiffany först med
förvrängd myndig röst och skrattar.
‒ Allvarligt talat, fortsätter
hon, det första du ska tänka på är
att det inte är omöjligt. Vill man
någonting så kommer man fixa det,
oavsett hur mycket eller lite pengar
man har. Har man lite pengar
kommer det bara ta längre tid. Kör
på bara! ■
❱❱ LY S S N A PÅ
H Y P O T E K E T:
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Hur mår du? Och varför kan det vara så svårt att prata om att den frågan kan ha ett annat svar än »bra«?
I podden Psyket samtalar Emmy Rasper med kända svenskar om lycka, ångest och krav.
text

Jenny Mattsson | f o t o Henrik Brunnsgård

D

e jag intervjuar

måste ställa upp på
påståendet att alla
människor har en
psykisk hälsa och därmed också
en psykisk ohälsa. Om de inte
kan hålla med om det, att alla
kan må dåligt i perioder, så har
vi ju inget att prata om och då
blir det ingen intervju. Den som
ställer upp måste våga berätta om sig själv, säger Emmy
Rasper. Hon har fått bland
andra artisten Adam Tensta och
bloggaren Sandra Beijer att
berätta om prestationsångest
och rädslan att inte duga.
Du tar in mycket av dig själv i
intervjuerna och pratar också
om din egen erfarenhet av att
må dåligt. Hur känner du inför
att lämna ut detaljer om dig
själv?
– Jag känner mig inte orolig för

att berätta för mycket, jag har
tänkt igenom vad jag vill låta
andra veta om mig. Men jag vill
absolut inte stå i vägen för den
jag intervjuar, ibland när jag kan
känna igen mig jättemycket i
något som någon berättar väljer
jag att ändå inte säga så mycket
om det. Det är den jag träffar
som ska stå i centrum.

Kalle Zackari-Wahlström, som
jobbar med träning och hälsa,
var det många av hans fans
bland unga killar som länkade
till podden och diskuterade den
i sociala medier. Då blev jag
jätteglad, om det är några man
vill ska känna att psykisk ohälsa
är en del av livet så är det ju de
där tuffa träningskillarna.

Hur väljer du vem du ska
träffa?
– Det ska vara gäster som är
intressanta för P3-publiken,
men det måste ju också vara någon som jag är nyfiken på. Det
viktigaste är att det är någon
som tycker att psykisk ohälsa
är något man behöver prata
mer om och visa andra att det
finns sätt att hantera det, någon
som har reflekterat över de här
frågorna och hur de mår själva.
När vi lade upp intervjun med

Varför tror du att så många
tycker att det här är svårt att
prata om?
– Det finns en massa fördomar och man riskerar att ses
som en svag person om man
berättar om att man mår dåligt
»i hjärnan« istället för i kroppen. Jag tror att det är en
generationsfråga också, i min
mammas generation är det inte
alls självklart att man går till en
psykolog oavsett hur dåligt man
mår. Så är det inte alls bland

yngre, men fortfarande är det
många som tycker att det känns
pinsamt och jobbigt att erkänna
att man inte mår bra alla dagar
i livet. Jag hoppas att attityden
förändras ännu mer.
Är det fler tjejer än killar som
vill vara med?
– Nja, de killar som är med i
podden är ju sådana som har
fattat att man behöver prata även om känslor. Men jag
märker i samhället och i min
omgivning att många män är
dåliga på att uttrycka vad de
känner. De har ofta inte lärt sig
det. Jag tror inte att det är någon skillnad alls i hur det känns
inuti när man mår dåligt, men
att killar har lärt sig att bita ihop
och inte prata om det. ■

SÅ TYCKER LYSSNARNA

Sveriges Radios program både berör och upprör. Många lyssnare hör av sig till vår Lyssnarservice,
som med hjälp av redaktioner och experter svarar via e-post, brev och telefon. Du kan också
kontakta redaktionerna via sociala medier med synpunkter och tips.
DÖD, DÖDAD ELLER
AVLIDEN?
❱❱ varför kan inte nyhetsuppläsare m.fl. lära sig skillnaden på
dog, avled och omkom ???
Idag fick vi höra att David Bowie
har »dött«. NEJ, han har avlidit!
/Sune, »språkpolis«

HEJ SUNE!
❱❱ uttrycken
kring döden
har många
nyanser, och
Lena
olika människor
Cousins
föredrar olika ord.
En del lyssnare blir irriterade på alla omskrivningar, exempelvis gått bort. En människa
som dör lugnt och stilla efter en
tids sjukdom kan både avlida och
dö, anser vi på Språkvården. Än
vanligare är ordet dö i samband
med stora naturkatastrofer, krig
och liknande.
/Lena Cousins, språkvårdare

ÄR RADION FÖR
GAMMAL?

❱❱ LYSSNA PÅ PSYKET
Scanna koden
med din mobil.
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VÄLKOMNA TILL PSYKET!

❱❱ hej ! Min DAB-radio hittar
stationerna men visar informationen »Not available«. Har jag
en för gammal radio? Är det ett
inställning/antenn-problem eller
är den trasig?
/Johan Holgersson

Sveriges m
rogra
Radios p ästan
r
står fö n

80%

de kanaler vi sänder.
/Claes-Erik Rundström, tekniska
staben

KUKEN I RADIO?

❱❱ för några dagar sedan var det
ett inslag i P3 Nyheter om att
när man väljer kondom så har
storleken på ens penis betydelse. Ordet nyhetsuppläsaren
använde var kuken. Jag
HEJ JOHAN!
tycker det känns torftigt
❱❱ har du provat att
att använda ett slanggöra en ny kanalsökning alternativt en
ord på det sättet i en
fabriksåterställning
nyhetssändning men
Claes-Erik
Rundström
och sedan kanalsökär nyfiken på hur ni ser
på det. Vad är ambitionen
ning? Det kan möjligen
med att använda ordet kuken
vara så att din radio har
istället för penis och att nyheen tidigare inställning som inte
stämmer med vad som sänds.
terna behöver förstärkas med
Har du en DAB radio och inte
rytmljud. /Lars-Erik
DAB+ så får du tyvärr inte in alla

HEJ LARSERIK!
❱❱ I P3 Nyheters uppdrag ingår
det att använda ett ledigt språk,
skillnaden mellan hur programmen och nyheterna låter ska
vara så liten som möjligt. Vi kan
använda slang och talspråk.
Nyhetspresentatörerna uppmanas att använda de ord som de
själva skulle ha använt om de
berättade om en händelse för
en kompis. När det gäller användandet av ord som »kuken«

EN VANLIG VECKA…
lyssnar 94% Sveriges invånare
på Sveriges Radio. 60% lyssnar
dagligen. 16% procent lyssnar
på program i efterhand.

g
iolyssnin
av all rad det.
i lan
kan jag förstå att det kan väcka
reaktioner hos några lyssnare
medan det hos andra känns
som ett naturligt val av ord i
det här sammanhanget. Men
tack för att du hör av dig med
dina åsikter, både språkval och
ljudbild är något som vi för en
ständig diskussion
om på redaktionen.
/Maria Ridderstedt, producent P3 Nyheter

VAD TYCKER DU? Hör av
dig med dina synpunkter till:
lyssnarservice@sverigesradio.se
Telefon: 08-784 84 84
SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2016
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SÅ SKAPAS EN NYHET

ALDRIG!

FALSKT!

VAD ÄR DET EGENTLIGEN SOM AVGÖR VILKA HÄNDELSER SOM BLIR EN NYHET I
MEDIA? HÄNG MED PÅ RESAN FRÅN HÄNDELSE TILL RADIOSÄNDNING.

VAD BLIR EN NYHET?
› En plötslig händelse som får stor betydelse för många, t ex
en bomb, blir nästan alltid en nyhet. Man kan säga att nyheten
blir större ju närmare oss i Sverige den inträffar.
› Något tidigare okänt som avslöjas, t ex att en politiker har
ljugit. Journalister kan avslöja saker antingen genom grävande
journalistik eller genom tips.

Grävande
journalistik

Grävande (undersökande)
journalistik innebär att reportern
letar fram fakta som ibland tar lång
tid att hitta och lägger ett »pussel«
för att ta reda på sanningen.

SANT!

Nyhetsvärdering

Källkritik

Varför är det här viktigt att berätta om?

Vad är sant? Kolla och
dubbel-kolla fakta

Vem drabbas och hur?
Vad är viktigast att få veta?

Krig

NYHET

Prata med båda sidor
i en konflikt
Träffa den som var där
och sett vad som hänt.

Intervju
Publicering
Tips!
Sveriges Radio får ofta tips via
lyssnare som har hört eller sett något som kan vara
intressant att rapportera om. Nyhetsreportrar följer
vad andra medier rapporterar om, men också vad
makthavare eller du och dina kompisar skriver om på
twitter, instagram eller andra sociala medier.
Tipsa Sveriges Radio!
p3nyheter@sverigesradio.se eller
ekot@sverigesradio.se
Om du vill tipsa oss anonymt kan du använda vår
tjänst Radioleaks. Där kan man inte spåra vem som
har lämnat tipset.
Läs mer på:
sverigesradio.se/radioleaks.
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› Ekot och P3 Nyheter publicerar (skriver
och sänder radio) i
FM-radio, P3 Star,
på sverigesradio.se,
Snapchat, Facebook
och Instagram.

LYSSNAREN
SKA VETA:
› VAD har hänt och
› VARFÖR ska jag bry mig?
SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2016
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vilket innebar en stor trygghet och gav en unik
inblick i deras arbetssätt.
– De är fantastiska personer! Alla jag har
jobbat med under det här året har varit ganska
mycket äldre än jag men jag har verkligen blivit
betraktad som en jämlike och fått lära mig en
massa knep, berättar Nivette.
Hon har också haft en handledare på
Eko-redaktionen i Stockholm, utrikesjournalisten Johan-Mathias Sommarström.
– Han har fått svara på alla mina dummaste
frågor, som jag inte vågat ställa till någon annan.
Till exempel hur varmt det egentligen blir i
öknen, vad ska man ha på sig där? Och hur beter
jag mig på bästa sätt i tullen i Israel? Det finns så
många frågor…

Nivette intervjuar en palestinsk
kvinna i närheten av Tempelberget i
Jerusalem.

innebar också
att Nivette Dawod behövde lära sig tekniken för
radiomediet, något som var roligare än hon hade
väntat sig.
– Det var en glad överraskning att det var
så kul att göra radio! Det är en häftig grej att få
jobba med ljud. Och med rösten! Bara genom att
trycka på vissa ord och jobba med tonlägen och
betoning kan man få fram så mycket om en miljö
eller en känsla. Efter att ha jobbat här på radion
går jag runt och lyssnar efter ljud hela tiden. ■

jobbet på sveriges radio

Kort om Nivette
ålder

29 år

Stockholm, uppvuxen i Huskvarna
bor

Freds- och konfliktvetenskap vid Malmö högskola.
utbildning

Arabiska och
engelska. »Mina föräldrar är från
Libanon och Syrien.«

språkkunskaper

r å d t i l l b l i va n d e k o r r e s p o n -

Ta vara på de språk du får
med dig hemifrån, bli riktigt bra på
dem och var stolt över din bakgrund och vad du kan! Var beredd
på att ingenting är som man tror när
du kommer ut i världen. Alla har fördomar men försök att släppa dem.
Var ödmjuk och öppen för intryck.
denter

HEWA
TAR
ÖVER

❱❱ Under början av 2016 tillträder Hewa
Abdelzadeh som ny korrespondent-trainee. Han har arbetat på Sveriges Radios
kurdiska redaktion sedan 2013. Tidigare
har han jobbat med nättidningen Komar
och Nyheter24. ■

MATTIAS AHLM

Migrationskorrespondent
skildrar flyktvägarna

På tillväxt

Alice Petrén är ny korrespondent med uppdrag att bevaka frågor om migration och
flykt. Alice Petrén har under många år bevakat integrations- och flyktingfrågor och
hon har också varit korrespondent i bland annat Sydeuropa och Asien.

»DET KÄNNS HELT GALET ATT HA HAFT EN SÅN HÄR TJÄNST«. NIVETTE DAWOD SUMMERAR SNART ETT ÅR
SOM SVERIGES RADIOS KORRESPONDENT-TRAINEE I NILS HORNERS ANDA OCH LÄMNAR ÖVER STAFETTPINNEN.
ag har lärt mig otroligt mycket och har
fått jobba över hela världen tillsammans
med radions andra utrikeskorrespondenter. Vilka guldgruvor de är!, utbrister
Nivette Dawod.
Hon är den första som
har haft jobbet som korrespondent-trainee, en tjänst som
inrättades till minne av Sveriges
Radios Asien-korrespondent Nils
Horner, som mördades i tjänsten
2014. Nu lämnar Nivette det ettåriga förordnandet och går vidare
till andra uppdrag som utrikesjournalist. För det är utrikesfrågor hon
vill fortsätta att rapportera om.
– Det som är så häftigt med världen är att
det alltid händer någonting. Det finns alltid
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berättelser att hitta och föra fram till publiken
oavsett var du befinner dig, säger Nivette.
hon på ett av sina första
uppdrag i jobbet på Sveriges Radio
skulle resa till Bangkok för att jobba
tillsammans med Asien-korrespondenten Margita Boström som är
stationerad där. Men två dagar före
resan inträffade en stor jordbävning
i Nepal och planerna fick snabbt
ändras. Istället åkte både Margita
och Nivette till Nepal.
– Vi visste inte alls vad vi skulle
möta där, om vi skulle kunna ta oss
från flygplatsen till hotellet och om hotellet ens
skulle stå kvar.
Väl på plats mötte de totalt raserade hus och
hon beskriver hur

människor i stor nöd.
– Det var någonting jag aldrig hade sett förut, trots att jag har rest mycket. Det var svårt att
greppa att verkligen allt var förstört. Jag minns
att jag gick tillsammans med en hjälparbetare
och såg alla människor som var på gatorna och
inte vågade gå in i sina hus av rädsla för efterskalv. Det är ju de människorna, som befinner
sig mitt i händelserna, som jag vill intervjua och
berätta om. Mitt i all förödelse var folk verkligen
generösa och hjälpte varandra. Alla var drabbade
och behövde varandra för att kunna hitta någonstans att sova och något att äta.
Jobbet som utrikeskorrespondent innebär
ofta fara, att komma till otrygga platser. Under
sitt år som korrespondent-trainee jobbade
Nivette Dawod alltid tillsammans med någon av
Sveriges Radios övriga erfarna korrespondenter

❱❱ I Sveriges Radios sändningar bevakas
kontinuerligt frågor om migration och
flykt, men med anledning av flyktingsituationen i världen just nu utökas bevakningen under 2016 med den nya tjänsten som
migrationskorrespondent, med uppdrag
att bevaka ämnet både i Sverige och
utomlands.
– Drunkningsolyckan utanför Lampedusa, raderna av flytvästar på Kos och 90-talets massflykt från krigets Bosnien är både
enskilda händelser och delar i betydligt
större sammanhang. Jag vill förklara och
ge kitt mellan det globala och det lokala.
Där kunskap växer, krymper rädslan. Mitt
nya uppdrag blir minst sagt komplext
och jag är förstås stolt över förtroendet
och ödmjuk inför uppgiften, säger Alice
Petrén. ■

MED FOKUS
PÅ UNGA
FRÅGOR

❱❱ Palmira Koukkari Mbenga är ny korrespondent för P3 med fokus på unga frågor.
Hon har tidigare jobbat på P3 Nyheter, dit
hon kom som praktikant 2013, samt som
producent för utrikesprogrammet Korrerapporten i P3. ■
SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2016
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Vi finns över hela världen!



Radiorösten i P4:

Sveriges Radio har Nordens största nätverk av korrespondenter, som är placerade över hela världen. Vi har också kunniga ämneskorrespondenter, som rapporterar om sina specialområden från olika länder med Sverige som bas. Vi har också extra bevakning av våra
grannländer Danmark, Norge och Island, genom korrespondenter baserade i Sverige. Medan många andra medier skär ner på sin
utrikesbevakning väljer Sveriges Radio istället att satsa, för att ge våra lyssnare en bred bevakning av vad som händer runt om i världen.
Genom sin kunskap om regionerna de bor och verkar i kan våra korrespondenter ge lyssnarna berättelser och ögonvittnesskildringar som
annars hade varit svåra att förmedla. I tider när många journalister i konfliktdrabbade områden tystas av de grupper och politiker som de
försöker rapportera om är utrikesbevakningen viktigare än någonsin.

FREDRIK VIRTANEN

I FREDRIK VIRTANENS KARLAVAGNEN STÅR DET FINSKA I CENTRUM. MEN DET HINDRAR INTE
ATT EN LASTBILSCHAUFFÖR KAN DUNDRA FRAM I MÖRKRET OCH PRATA OM LIVET.
text

L

u g n e t härskar i ett radiohus där de flesta gått
hem för dagen. Dagen
efter ska Fredrik Virtanen på
minisemester till Helsingfors,
den finska huvudstaden som
hans pappa fick lämna hastigt,
som krigsbarn, en stadspojke
som hamnade på en bondgård
i Sverige.

Lisa Bergström
Kultur

Jens Möller
Norge och Island

Thella Jonsson
Helsingfors

Anna Landelius
Danmark

Johanna Melén
Östeuropa

Richard Myrenberg
Kigali

Cecilia Uddén
Kairo

Hewa Abdelzadeh
korrespondenttrainee

Johan Bergendorff
Hälsa

Daniela Marquardt
Berlin
Alice Petrén
Migration
& flykt
Katja Magnusson
Istanbul
Margita Boström
Bangkok
Hanna Sahlberg
Peking
Maria Persson
Löfgren
Moskva
Agneta Furvik
New York

Martin Röshammar | f o t o Mattias Ahlm

– Jag har inte varit mycket i
Finland, men det är ju pappas
hemland. Som land har jag
alltid sett det som ett mystiskt,
kargt, vackert och rätt gåtfullt
ställe. Jag har inte brytt mig
så mycket tidigare, men mitt
efternamn ger mig ju en finsk
identitet, även om jag är väldigt mycket svenne och aldrig
har läst finska.
I Karlavagnen på måndagar är Marjaana Kytö
Fredrik Virtanens sidekick. Programmet är
tänkt som en möjlighet
för alla sverigefinnar
att få höra sitt språk
och kunna frossa i
funderingar

kring det finska och att vara
finländare i Sverige. I början
stormade det rejält, många
blev arga över att det skulle
talas finska i radioklassikern
Karlavagnen. Men stormen har
mojnat då lyssnarna har insett
att det är en väldigt liten del
av programmet.
– Det är inte bara det finska
vi vill prata om, det är ju mångkultur i allmänhet, olika etniciteter och språk. Det coola med
Karlavagnen är också myten
som är sann. Den om att en
lastbilschaufför dundrar fram
i mörkret någonstans mellan
Kiruna och fjärran och ventilerar väldigt fina och intressanta
tankar om livet.

❱❱ LYSSNA PÅ
KARLAVAGNEN I P4
Scanna koden
med din mobil.

Som en av Aftonbladets
mest profilerade ledarkolumnister har Fredrik Virtanen inte
mycket tid över, men det var
ändå självklart att tacka ja till
att leda programmet som både
är »folkligt och kult«.
– Radiomediet är underbart.
Det är det bästa. Det är snabbt
och det är direktkontakt med
lyssnarna. Visst, att jobba på
tidning är också allt snabbare
numera, men ingenting slår
radions snabbhet. I bästa fall
blir radio intimt, om man vill
att det ska bli det. Ett bra
Karlavagnen är det lyssnarna
som skapar, då svänger det
verkligen. ■

Kort om
Fredrik
ålder

44.

Stockholm, född och
uppvuxen i Motala.

bor

Staffan Sonning
London

Beatrice Janzon
Paris
Jan Andersson
Bryssel

Inger Arenander
Washington

Gift med Karolina
Ramqvist, författare och
journalist.

familj

I Karlavagnen i P4 varje
måndag.

hörs

Palmira Koukkari
Mbenga
Ungt perspektiv

Lotten Collin
Rio de Janeiro

Tidigare har han även gjort
intervjuprogram i samma
kanal med personer som Ewa
Fröling, Anders Borg och
Morgan Alling.
Krönikör på
Aftonbladets ledarsida. Tidigare nöjesskribent, har också
synts i tv, i Studio Virtanen på
ZTV och TV8.
gör också
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VÄRLDSREPORTER
PÅ STÄNDIG RESA
London, Kapstaden, Phnom Penh… Arbetsplatserna är skiftande för
Johan Bergendorff, Sveriges Radios korrespondent för globala hälso
frågor. Under sitt första år på jobbet har han besökt femton länder.
Häng med på reportageresa till Wales.
text

Jenny Mattsson | f o t o Mattias Ahlm

❱❱ Det är andra gången i år som
Johan besöker London. Taxi
går ofta snabbare än tunnelbana, men just den här helgen är
det världsmästerskap i rugby
i staden vilket den måttligt
sportintresserade Johan har
missat. Taxin tvingas ta en stor
omväg runt avspärrningar.

Kort om Johan:
ålder
familj

46 år.
Gift, två tonårsbarn.

Valde bort skådespelarbanan till förmån för journalistiken. Kom till Vetenskapsredaktionen på Sveriges Radio via SVT:s
lokala nyheter i GävleDala och
Hjärnkontoret. Har även jobbat
på samhällsredaktionen, bl a med
Föräldrarna i P1.

ISTOCKPHOTO

bakgrund
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❱❱ Cancersjuka Carolyn Davies tar emot i sitt hem. Det blir
flera timmars material bandat och mängder av te drucket.
Det är viktigt att ta sig tid, säger Johan, som känner sig nöjd
med intervjun.

❱❱ Väskan för akutsjukvård tillhör
utrustningen för alla Sveriges Radios
korrespondenter, Johan fick den i
samband med att han gick säkerhetsutbildningen. Väskan innehåller
bland annat sterila kanyler, tryckförband och vattenreningstabletter.
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R

edan innan planet lyfter från
Stockholm börjar Johan Bergendorff
läsa på inför de reportage han ska göra
under de närmaste dagarna, som ska
tillbringas i Storbritannien. Oftast har han flera
jobb på gång samtidigt, på flera olika platser i
världen. Samma eftermiddag som han landar i
London ska han göra ett jobb, innan resan går
vidare till Wales dagen därpå, där han ska göra
ett reportage om den brittiska cancervården.
Samtidigt förbereder han sig inför reportage
som han ska göra i Sydafrika senare under
vintern. Det är intervjuer som måste bokas i
förväg och mycket fakta att ta reda på för att
kunna veta att han verkligen träffar rätt personer
och frågar om rätt saker. Det är mycket som ska
stämma för att han ska kunna göra reportagen
vi sedan får höra i radio. Johan Bergendorff är
stationerad i Stockholm och under ett år tillbringar han ungefär 90 dagar på resa någonstans
i världen. I plånboken har han just nu brittiska
pund och några dollar-sedlar, men hemma finns
en hög med sedlar från länder han har besökt;
Kambodja, Liberia, Indien och Mexiko.
‒ I de flesta länder är det kontanter som gäller. I London till exempel tar de flesta taxibilar

inte emot kort, bara kontanter. Så dollar, euro
och pund brukar jag ha redo, de går alltid åt.
I bagaget inför den här resan har Johan
packat lite kläder, sin bandspelare och akutväskan med sjukvårdsutrustning som alla Sveriges
Radios korrespondenter är utrustade med. Den
innehåller bland annat bandage och plåster,
men också vattenreningstabletter och annat som
man kan behöva i katastrofområden. Det gäller
att vara beredd på allt. En korrespondent kan
hamna i demonstrationer eller andra kaotiska
situationer även i normalt trygga länder som
Storbritannien. Alla korrespondenter har också
gått en säkerhetskurs där man övar inför hotfulla
och våldsamma situationer. Många av korrespondenterna kommer till områden med krig,
men så är det sällan för Johan Bergendorff. Han
visar den sak i packningen som han oftast får
användning för: En liten flaska handsprit.
‒ Den håller magsjukan borta och är lätt att
ta med sig.
Jobbet som global hälsokorrespondent innebär att Johan Bergendorff rapporterar om väldigt
många olika frågor, allt från kost till epidemier.
Han berättar att det ofta blir stor uppmärksamhet kring just smittsamma sjukdomar, men att

han själv försöker berätta mer om de hälsofrågor
som berör allra flest människor på jorden, som
diabetes och cancer. De är så kallade välfärdssjukdomar, som är vanliga i rika länder och
drabbar allt fler i länder där ekonomin har blivit
bättre under senare år.

–

den stora hälsofrågan i världen handlar inte om smittor, utan om hur vi lever. Det
som allra flest i världen dör av är icke-smittsamma sjukdomar och trafikolyckor. Många frågar
mig om jag inte var rädd när jag var i Afrika och
rapporterade om ebola-epidemin, men faktum är
att det är svårt att smittas om man inte är väldigt
nära de sjuka. Risken är väldigt mycket större
att jag ska råka ut för en bilolycka. När jag ska
åka taxi letar jag alltid efter en bil med bilbälte,
men det kan vara väldigt svårt att hitta i många
länder och även om det finns bälten är de ofta
trasiga. Ibland får man ge upp och hoppas på att
inget händer, säger Johan.
Flyget landar i London. Vi tar en taxi till en
av kocken Jamie Olivers restauranger, som ligger
i en av de tjusigaste galleriorna i staden. Utanför
finns särskilda parkeringsplatser för limousiner.
Taxin är utrustad med bilbälten, konstaterar Jo-

han nöjt. Samtidigt som han äter ska han samla
underlag till en radiokrönika som ska sändas i
P1 Morgon dagen därpå. Temat är riskerna med
socker och just Jamie Oliver är en av de starkaste
förespråkarna för sundare mat utan socker i
Storbritannien. Medan vi väntar på maten
försöker Johan ställa några frågor om den extra
sockeravgiften på läsk som nyligen införts på alla
restauranger i kedjan. Personalen på restaurangen säger att de inte talar med journalister och
hänvisar till företagets hemsida. En intervju med
Jamie Oliver själv står högt på önskelistan, men
trots envisa förfrågningar har Johan inte fått ett
enda svar från kockens pr-avdelning. Sverige är
ett litet land och många internationellt kända
personer prioriterar att istället synas och höras i
medier i länder som usa och Tyskland där publiken är större.
Hotellfrukosten nästa morgon är typisk brittisk med äggröra, bacon och bönor, men Johan
nöjer sig med kaffe och en smörgås. Han har
bokat en intervju med en cancerdrabbad kvinna
i Wales, för reportage om dyra cancerläkemedel,
och det är en lång tågresa som väntar. Medan
Johan sväljer det sista kaffet ringer Ekot. Det är
det första av veckans två fasta samtal som Johan

har med redaktören i Stockholm varje vecka.
Han får klartecken om att åka iväg som planerat.
Om läget hade varit annorlunda, exempelvis
vid någon dramatisk händelse i Storbritannien,
så hade redaktören planerat om Johans dag.
Sveriges Radios korrespondent Staffan Sonning
är stationerad i Storbritannien och är den som
normalt sköter rapporteringen från landet.
Men vid dramatiska händelser, som exempelvis
vid terrorattentatet i Paris i november, behövs
många reportrar på plats där det händer.
10.15 avgår tåget från Paddington-stationen
i centrala London mot den lilla walesiska staden
Cwmbrân, där Johan ska intervjua Carolyn Davies, en kvinna som har drabbats av bröstcancer.
I reportaget, som ska sändas i P1, får Carolyn
representera de cancerpatienter i Storbritannien
som har drabbats hårt av att landet har sagt nej
till behandling med de allra dyraste medicinerna. Frågan är aktuell även i Sverige, eftersom
läkemedelspriserna stiger och behandlingarna
för bland annat cancer blir en allt större kostnad
för landstingen.
‒ Jag vill ge lyssnarna ett globalt perspektiv
på frågor om hälsa, säger Johan engagerat.
‒ Det kan handla om internationella läkeSVERIGES RADIO MAGASINET #01 2016
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Jenny Mattsson

Ahlm
| f o t o Mattias

SIMON ROSENQVIST, DIGITAL PRODUCENT PÅ P3 STOCKHOLM

»Man behöver veta varför
man vill jobba här«
Vad gör du på Sveriges Radio?
– Jag jobbar framförallt med det
som P3 Nyheter gör på webben och
i sociala medier, dvs alla våra digitala
plattformar. Jag är producent, vilket
betyder att jag avgör hur vi ska
publicera nyheterna på olika ställen.
Jag jobbar också med strategier för
hur vi ska utveckla vårt sätt att sprida nyheter. Framöver ska jag också
jobba med Morgonpasset i P3 och
PP3 på digitala plattformar.

medelsbolag som tar ut skyhöga priser på mediciner som de har ensamrätt på, eller hur minskat
bistånd till hälsoarbete påverkar flyktingströmmar. De debatter som förs i Sverige är inte unika,
de förs samtidigt i många andra länder också. Ta
till exempel flyktingkrisen och de utmaningar
som den innebär för alla mottagarländernas
sjukvårdssystem. Vi kan lära oss av hur andra gör
och att se hur krisen påverkar i andra länder kan
ge oss perspektiv på situationen i Sverige.
Tåget anländer till Cwmbrân. Det blir en
pizza till lunch, vid ett gatukök nära stationen.
Det är bara en av många snabba måltider under
resans gång och Johan konstaterar att hans diet
inte stämmer så bra överens med rollen som hälsokorrespondent. Tiden räcker dessutom sällan
till för träning och det ständiga resandet sliter på
kroppen.
Familjen Davies lilla hus i villakvarteret är
omsorgsfullt städat och pyntat. Johan startar
bandspelaren redan ute på gatan. Nu får den
vara påslagen under nästan hela besöket och
efter en stund glömmer familjen bort att vara
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nervösa inför mikrofonen. En lång stund ligger
bandspelaren utplacerad i närheten av hallen, för
att fånga ljud från när familjens elvaåriga dotter
kommer hem från skolan. På köksbänken puttrar
en köttgryta i en tryckkokare. Tvåbarnsmamman Carolyn bjuder på te i blommiga koppar
medan hon berättar hur cancerbeskedet för några
månader sedan kom som en chock. Läkarnas
besked är att cancern inte går att bota och den
nya medicin som skulle kunna förlänga hennes
liv med åtminstone några månader är alltså så
dyr att sjukvården har sagt nej till behandling.
Men efter beskedet startade Carolyns grannar
och arbetskamrater en insamling för att få ihop
pengar till medicinen.
johan lyssnar ,

dricker te och ställer sina
frågor. Efteråt berättar han att det ofta är svårt
att ställa frågor på rätt sätt på engelska.
‒ Jag kommer hit några timmar och ska
ställa närgångna frågor om hennes dödliga sjukdom på ett språk som inte är mitt modersmål.
Ofta jobbar jag ju dessutom med en tolk, då är

det svårt att känna av nyanserna. Hur nära kan
man gå utan att bli för påflugen, men ändå få
känslomässiga svar?
På tåget tillbaka mot London igen pratar
Johan i telefon med Ekots medicinreporter
Anna Larsson. Hon ska göra ett inslag om den
svenska cancervården och nu vill hon stämma
av med Johan kring vad intervjun i Wales gav.
Håller deras tanke om att jämföra avvägningarna
inom cancerbehandlingarna i Storbritannien
med den debatt som nu pågår i Sverige? Jo det
funkar, konstaterar de. Dagen därpå ska Johan
träffa cancerforskare vid en konferens i London,
där nya rön kring läkemedel ska presenteras.
Förhoppningsvis kan även det ge uppslag till
uppföljningar i Sverige. De avslutar samtalet. Johan fortsätter med mejlkorgen i telefonen. Några
lyssnare har hört av sig angående hans krönika
om socker i maten. Han svarar och passar samtidigt på att mejla en kontakt inför sin kommande
resa till Sydafrika, där han ska göra reportage om
hiv. Förberedelserna tar aldrig slut. Och nästa
jobb kan inte vänta. ■

Beskriv en vanlig dag på jobbet!
– Oj, det finns knappt några »vanliga
dagar«! Oftast är jag här mellan nio
och fem, men jag jobbar alltid andra
tider om det behövs, till exempel när
det kommer stora nyheter. Oftast
börjar jag dagen på redaktionen med
att gå igenom hur jobbet gick dagen
innan. Vad blev bra? Vad blev inte så
bra? Och hur kan vi göra det bättre
nästa gång? Jag jobbar också med
planering för större satsningar, som
till exempel hur vi ska förklara varför
så många flyr just nu eller göra en
sammanfattning av kriget på Balkan
för 20 år sedan.
Hur mycket kontakt har du med
publiken?
– Det är många som hör av sig till P3
Nyheter, både med tips och åsikter.
Jag och de andra på redaktionen lägger mycket tid på dialog via sociala
medier. Visst händer det att någon

skriver rent näthat med påhopp på
reportrar eller dem vi intervjuar. Det
tar vi bort direkt. Men när någon
har saklig kritik är det viktigt att vara
ödmjuk och försöka förklara hur vi
har tänkt. Ibland vet lyssnarna mer än
vi och då kan en diskussion sluta med
att vi får tips till nya publiceringar.
Hur fick du ditt jobb?
– Jag började som praktikant på
produktionsbolaget A-one, som gör
program åt bland annat P3 när jag
var 17 år. Efter det fick jag jobb som
vikarie på P4 Kalmar och sen på P3.
Jag började som vikarie och fick
sedan fast jobb.
Redan när jag var liten gillade jag
radio, lyssnade mycket på musikkanaler som NRJ och köpte en fickradio när alla mina kompisar köpte
mp3-spelare. Sen hittade jag en
förening där jag fick testa att sända
webbradio.
Vad är det bästa med att jobba på
Sveriges Radio?
– Jag älskar verkligen idén med
public service; att vi får jobba med
verkligt fri journalistik. I andra medier
behöver man förhålla sig till företag
som köper annonser eller annat som
påverkar innehållet, det behöver inte
vi. För mig handlar public service om
att ge publiken möjlighet att göra
medvetna val, forma sin egen uppfattning om saker.

Har du några råd till andra som vill
jobba med nyheter på P3?
– Var inte rädd för att försöka få
jobb här! Det är svårt att få ett fast
jobb, men vi söker ofta efter vikarier
som är duktiga både på radio, grafik
och sociala medier. För att jobba
på P3 Nyheter behöver man kunna
ganska mycket, men man lär sig
mycket här också! Även om vi inte
annonserar efter någon så kan man
alltid höra av sig själv och gärna
skicka med något man har gjort
eller bra idéer som man har. Det
räcker inte med att vilja komma in i något slags cool
journalistbransch,
man behöver veta
varför man vill
jobba just här.
Mitt råd är
att lära sig
olika sätt
att berätta om
nyheter,
med text
bild och
ljud! ■
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MIN VÄG TILL SVERIGES RADIO

MIN VÄG TILL SVERIGES RADIO
FREJA IDBRATT, UPPHANDLARE

»När praktiken var
slut fick jag jobb«

MARIELA QUINTANA MELIN

»Använd dina erfarenheter «
Vad gör du på Sveriges Radio?
– Jag är länsreporter för de lokala
kanalerna P4 Stockholm och P5
STHLM och bevakar Huddinge och
Botkyrka. Jag håller koll på vad som
händer här och är ute mycket och
pratar med folk. Mitt kontor har jag i
Huddinge.

Hur fick du ditt jobb?
– Länsreporter är en helt ny tjänst.
Jag har jobbat i åtta år (som
reporter, redigerare, fotograf och
redaktör) på lokaltidningen Södra
Sidan i Huddinge och Botkyrka. Det
var därför jag fick det här jobbet, för
att jag har lokalkännedom.

Hur ser en vanlig dag på jobbet
ut?
– Oj. Det finns inga »vanliga dagar«.
Varje dag är väldigt olik, och det
är det som är så kul. Men oftast
letar jag nyheter, gör research,
klipper inslag eller intervjuar folk.
Ibland hänger jag på bibliotek eller
fritidsgårdar för att få nya uppslag.
En vecka i månaden gör jag också
direktsändningar.

Vad är det bästa med att jobba på
Sveriges Radio?
– Att träffa så många olika
människor och att hela tiden lära
sig om alla möjliga olika ämnen. För
mig är det också att jag får lära mig
något helt nytt – att göra radio – och
att jag får jobba i det område av
Stockholm som jag gillar allra mest.
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ar du något råd till andra som
skulle vilja arbeta med samma sak
som du?
– Skippa högskoleutbildningen om
du inte är väldigt studiemotiverad.
Gå en praktisk folkhögskoleutbildning istället, det gjorde jag. Använd
dig av de erfarenheter du har. Om
du bor, eller är uppväxt, i ett område
där inte många journalister bor så
har du en otroligt massa kunskaper
som inte journalister har. Var inte
rädd för att trycka på det.

Vad gör du på Sveriges Radio?
– Jag leder upphandlingar som
genomförs för att teckna avtal med
andra företag, så att Sveriges Radio
kan köpa varor och tjänster till rätt
kvalitet och pris. Jag och mina kollegor upphandlar i princip allt som
används i verksamheten, förutom
programproduktion. Jag har hand
om upphandlingar om resor och andra varor och tjänster som används i
hela företaget.

händer alltid något här. Det bästa
med just min tjänst är att jag får vara
med och skapa förutsättningar. Häromdagen hörde jag en reporter som
sände från tunnelbanan i Stockholm
och tänkte direkt att han använde
sig av den nya sändningsutrustningen som en kollega till mig precis
har varit med och handlat upp. Jag
tänkte: »Wow, är de igång redan?«
Det lät jättebra! Då känner man att
man har en viktig funktion.

Beskriv en vanlig dag på jobbet!
– Jag jobbar med många olika
personer från olika delar av Sveriges
Radio, så vad jag gör på dagarna
bestäms av vilken upphandling jag
håller på med. Vi följer Lagen om
offentlig upphandling (LOU) och
det tycker jag är en kul utmaning.
Det går liksom inte att bara köra på
magkänslan om vilken leverantör
som passar bäst, det är mycket arbete som ligger bakom varje avtal och
som måste bli rätt. En upphandling
kan ta ett halvår.

Vad är svårast med jobbet?
– Det kan hända mycket längs vägen
i en upphandling och man måste
alltid tänka på konsekvenserna i
flera steg. Vad händer om jag gör så
här? Men jag har bra kollegor och
jurister till hjälp som jag kan bolla
tankar och idéer med. Det är viktigt
att vi gör rätt och inte stressar fram
underlagen till en upphandling. Om
det blir fel kan Sveriges Radio få
betala böter.

Hur fick du ditt jobb?
– Jag gick en utbildning inom Yrkeshögskolan (YH) för att bli strategisk
inköpare och då fick vi lära oss mycket om offentlig upphandling. Sen när
jag skulle söka praktik sökte jag till
Sveriges Radio och trivdes jättebra.
När praktiken var slut fick jag jobb!
Vad är det bästa med att jobba på
Sveriges Radio?
– Det här företaget liknar inget av
dem jag har jobbat på tidigare, det

Har du några råd till andra som vill
jobba med upphandling?
– Det är bra att ha en utbildning
inom inköp eller upphandling. Man
behöver tycka att det är kul att
samarbeta med andra och att leda
projekt. Dessutom måste man vara
en noggrann och kreativ person.
Många verkar tro att det är tråkigt
med upphandlingar, men det är helt
klart en missuppfattning! ■
text
foto

Jenny Mattsson
Micke Grönberg

Vad gör du om fem år?
– Förhoppningsvis jobbar jag fortfarande på Sveriges Radio. Eller så
jobbar jag som bagare. ■
text
foto

Anna Unsgaard
Mattias Ahlm
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RADIORÖSTEN

RADIORÖSTEN

Kort om Tina:
ålder

Radiorösten i P3:

25 år

familj

TINA MEHRAFZOON

Mamma, pappa och bror.

Kandidatexamen i
mediekommunikationsvetenskap.

utbildning

utmärkelser

Jag vinner jämt

HON HAR MÅNGA UNGA MÄNNISKORS FAVORITJOBB, PROGRAMLEDARE PÅ P3 DÄR JOBBET
BLAND ANNAT BESTÅR AV ATT LYSSNA PÅ OCH HITTA NY MUSIK. OCH SJÄLV SÄGER TINA
MEHRAFZOON ATT HON TÄNKER, KÄNNER, LEVER MUSIK VARJE STUND.

introtävlingar!
bästa låten genom
tiderna

Michael Jackson – Thriller.

text

sämsta låten genom tiderna

Anna Unsgaard | f o t o Mattias Ahlm

Nåt med hatfullt budskap.
i lurarna just nu

Unge Ferrari

– Lianer.
övrigt

Har lett P3 Guld två år i

rad.

J

❱❱ LYSSNA PÅ
TINA I MUSIKGUIDEN
I P3
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livet genom musik. Det första jag
gör på morgonen när jag
vaknar är att jag sätter hörlurarna i öronen och sätter på musik.
Sedan lyssnar jag på musik i
bussen på väg in till jobbet och
det första jag gör när jag sätter
mig på redaktionen är att jag
sätter på datorn och lyssnar på
musik.
För tre år sedan fick Tina
Mehrafzoon jobbet som programledare P3. Hon läste en annons på radions jobbportal och
hon gick igenom flera intervjuer
och arbetsprover innan jobbet
var hennes. Programmet fick
namnet Musikguiden i P3 med
Tina Mehrafzoon. Varje dag
förutom fredagar sänder hon
live två timmar, och de timmarna föregås av mycket planering
av redaktörer, reportrar och av
Tina själv. Hon börjar dagen runt
lunch eftersom sändningen är
på kvällen och när hon kommer
in till redaktionen har hennes
ag hanterar

kollegor scannat av hur nattens
musikhändelser i USA har sett
ut. Hon fortsätter med att kolla
nya musiksläpp i Europa. Sedan
blir det oftast samtal från några
skivbolag som gärna ser att just
deras nya artister spelas i P3.
Och Tina läser även mängder
av musikbloggar där många
nyheter presenteras.
– Jag skulle säga att det bästa med P3 förutom variationen,
är att du får lyssna på musikkunniga personer som har tänkt
till kring musik. Vi har en bred
omvärldsbevakning och vi kan
storyn bakom artisterna.
När väl sändningen är igång
varvas programmet med artist
intervjuer eller annat branschfolk.
– För ett tag sedan hade vi
en intressant sändning där vi
pratade med pr-strategen Sandra Nordin och artisten Michel
Dida om hur man marknadsför
sig som artist idag när artisten
själv kan skapa hype genom till

»Jag skulle
säga att det
bästa med
P3, förutom
variationen,
är att du får
lyssna på
musikkunniga personer som har
tänkt till
kring musik«

exempel hashtags på instagram.
Musikintresset startade i
familjehemmet i Uppsala. Varje
helg när långkoket puttrade
i köket och Tinas mamma
skulle städa, satte hon på gamla
persiska popartister på hög
volym i vardagsrummet. Tina
kände redan som liten flicka att
något hände i henne när hon
lyssnade på musik. Hon fick en
särskild känsla i kroppen. Och
det som gör att det sprudlar lite
extra i Tina just nu är den starka
tjejtrenden inom musikvärlden.
Hon nämner Zara Larsson, Tove
Lo, Tove Styrke och Seinabo Sey
som hon poängterar både har
starka röster men också är starka
personligheter.
– Jag säger tack och lov! Äntligen har skivbolagen fattat att
unga tjejer säljer. På deras sätt.
Med sina egna kläder och med
egna videor. Tjejer är agendasättande, vilket är jätteskoj. Det
hade jag själv behövt när jag var
ung. ■
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VINJETT
MUSIK

KORT OM:
MUSIKGUIDEN
DYKER UPP
❱❱ Musikguiden Dyker upp sänder
1–2 gånger per månad från Stockholm, Malmö, Göteborg eller Umeå.
I programmet bjuder artister på
avskalade, intima spelningar på
oväntade platser med eget material
samt en cover på en låt som ligger
på P3:s A-lista. Håll utkik efter vårens livekonserter.

MUSIK

Damian »XOV« Haomat
Ardestani tillsammans med
Musikguidens reporter Marcus Morey-Halldin

Sveriges Radios hemsida:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/628087?programid=4067
http://sverigesradio.se/P3/musikguiden

Närhet
med nerv

I Musikguiden dyker upp får P3-lyssnarna höra exklusiva akustiska fram
trädanden med de mest intressanta svenska artisterna. Följ med på livekon
sert när P3-programmet Musikguiden dyker upp sänder direkt hemifrån
XOV:s stuga i Stockholms skärgård.
text
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Victoria Nordansjö |

foto

Mattias Ahlm
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Musikguiden. Jag var utblottad och satt här nere
vid vattnet och skrev och skrev, säger Damian.
Damian pekar på en ännu mindre stuga,
utan vatten och toalett, precis nere vid vattnet.
Ett halvår bodde han där innan han flyttade upp
till stugan där vi ska spela in kvällens sändning.
Marcus förbereder Damian på att han gärna tar
ett försnack med honom där nere innan konserten. Men först måste Damian genrepa och fotograferas och svara på mail. Det märks tydligt att
det är fullt schema för Damian just nu. Dagen
därpå ska han åka till Lesbos. Han har startat
hjälporganisationen i am you och denna gång
får han med sig tio volontärer. Damian och hans
familj kom till Sverige som flyktingar från Iran,
när Damian var ett år. Dagen innan vårt besök

Damian framför den
lilla stugan där han
bodde under sin första
tid på ön.

»STUGAN FÅR
MIG ATT
MINNAS
TIDEN NÄR
JAG INTE
HADE NÅGONTING«
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»ATT FÅ SPELA
FÖR P3:S LYSSNARE ÄR FETT
COOLT«

fyrtio minuter
att ta sig från radiohuset i centrala
Stockholm till tystnaden och lugnet
på skärgårdsön hemma hos artisten
xov, alias Damian Haomat Ardestani, som dagarna före vårt besök har släppt sitt debutalbum
»Wild«. Det är en kylig dag i november och ännu
flera timmar kvar innan kvällens livekonsert ska
sändas ut till lyssnarna. Men innan dess är det
mycket att göra för gänget i bilen, Musikguidens
producent Tommy Ericsson och reporter Marcus
Morey-Halldin. Under resan beskriver Tommy
och Marcus hur man på redaktionen arbetar
för att få allt i lås inför kvällens sändning. Som
producent är det Tommy som är ansvarig för all
planering som till exempelvis att boka artister.
Men innan detta görs sätter sig redaktionen och
spånar vilka artister som känns spännande att ha
med i programmet.
För Marcus är det här första gången han är
med och intervjuar på plats hos en artist, även
om han är den som jobbat längst på redaktionen
har det inte blivit av tidigare. Jag märker att han
känner sig både förväntansfull och lite spänd
inför kvällen.
– Det är ett lite knepigt format ur den
aspekten att man vill ju ha så mycket substans
som möjligt men det är ju musiken som ska stå i
et tar ungefär

fokus, säger Marcus. En reporter har sedan tidigare sammanställt och läst in fakta om artisten,
så ikväll kan jag bara fokusera på Damian här
och nu, säger Marcus.
Teknikerna Staffan Schöier och Ulf Östling
är strax före oss när vi åker av bilfärjan, det
är inte långt till Damians stuga. Vi har blivit
förvarnade om att det kan vara svårt att åka
ändå fram till huset då Damians hyresvärd håller
på att renovera men Staffan rattar den stora
bussen utan problem även om det i slutet är en
smal grusväg. Med precision backar han upp för
backen för att hitta det perfekta stället för att få
upp masten så högt som möjligt och kunna få
störningsfri sändning.
Damian möter upp tillsammans med sin
agent Pia Sjöberg och flickvän Malin. Calle
Broberg är också på plats för att kompa på gitarr.
Han spelar vanligtvis med Sabina Ddumba, men
berättar att det här var ett tillfälle han inte ville
missa.
Damian berättar att han har bott här ute i
snart tre år efter en turbulent tid i livet.
– Jag flydde hit ut efter en jobbig tid. Jag
satsade allt på musiken, och det höll på att gå åt
helvete, här ute fick jag direkt ett helt annat lugn,
jag bröt mig loss från allt och kände en helt annan frihet, berättar Damian för Sveriges Radios

landande han från London där han redigerat
sin video, och imorgon efter konserten i P3, åker
han tillbaks igen för att finslipa det sista med
regissören, innan flyget lyfter till Lesbos.
Det är avslappnad stämning i skärgårdshuset
när vi är på besök även om nerverna finns där
hos alla inför kvällens spelning. Livespelning är
något speciellt.
– Jag har sett fram emot det här så länge.
Livet är en fest just nu. Jag har precis släppt mitt
debutalbum, som jag är oerhört stolt över, och
att få spela den för P3:s lyssnare är fett coolt,
säger Damian.
Hunden Everly måste få mat och vatten.
Medan teknikerna Staffan och Ulf riggar, det är
sladdar och mikrofoner överallt, sitter jag och
Damian och pratar i ett hörn. Veckan innan vårt
besök har han släppt sitt debutalbum »Wild«,
som recensenterna hyllat, ett album om miljonskulderna, pappans knarkmissbruk, filmbolagets
nobb och inte minst vännernas tvivel.
Damian är just nu väldigt efterfrågad men så
har det inte alltid varit. Det fanns en tid innan
han hyllades av recensenter, musikproducenten
Max Martin och den nyzeeländska popstjärnan
Lorde. Lorde och Damian samarbetade kring
en låt för filmen Hunger Games. Det har varit
mycket upp och ner. Ångesten ligger alltid under
ytan.

– De flesta tvivlade på mig, till sist flyttade
jag hit och klippte alla band, det var så jag
hamnade här. Till en början njöt jag av ensamheten och min gitarr. Jag boade in mig i min
skärgårdsstuga och skrev och skrev, berättar
Damian.
Men inget hände, ingen nappade. Damian
fick allt större skulder och problem. Till slut var
han helt utblottad och det här är en kille som
varit mycket framgångsrik i tidig ålder. Redan
när han var nio år hade han börjat skriva låtar.
När han var 14 år bildade han ett band med
Linda Pira. Han rappade, Linda, i dag stekhet
på hiphopscenen, sjöng. För att kunna försörja
sig och på sikt finansiera sina musikdrömmar
tog han jobb som telefonförsäljare. Vid 19 års
ålder var han försäljningsdirektör. Fyra år senare
hade han rollen som vd för en eventbyrå. Pengar
var inga problem, allt gick spikrakt uppåt. Men
sedan var det något som tog stopp. Det var ju
inte det här Damian ville ägna sig åt. När han
var 24 år hoppade han av sin chefskarriär, det var
ju musik han skulle göra.
– Jag var på den totala toppen, men musiken
har alltid varit den röda tråden i allt jag gjort så
för mig var det inget svårt beslut. Men det gick
som sagt åt helvete först. Det var den värsta
perioden jag varit med om i mitt liv.
Det är totalt beckmörkt nu, Damian sitter
och repar framför brasan i sovrummet med
Oscar, och jag fortsätter att prata med Marcus
inför sändningen. Det drar ihop sig, vi går till
bussen och hämtar ryggsäcken med all teknik
som reportrar bär när man intervjuar utanför
radiohuset. Vi testar tekniken och ljudkvaliteten,
Marcus och Samir Yousufi som jobbar i studion
i radiohuset stämmer av hur sändningen ska
låta om allt klaffar. Vi lånar Staffans pannlampa
för att hitta tillbaka. Det är fyra minuter kvar
till sändning, Damian lägger in ytterligare ved,
sjunger upp sig lite och vi går sedan tillsammans
ner till stugan vid vattnet.
– Nu kör vi om 30 sekunder, säger Marcus.
Sovrummet är upplyst av levande ljus och
stämningen är magisk. Damian och Oscar
bjuder på en intim akustisk spelning. Förutom
egna låtar får lyssnarna höra Damians version av
Drakes »Hotline Bling«. Vanligtvis brukar det
bara vara två låtar och en coverversion men under eftermiddagen har Damian berättat att han
gärna vill spela två låtar och titelspåret Wild.
Tommy kollar snabbt med Samir, jo det ska nog
gå. Det blir en låt till.
Alla är helt rusiga när det är över. Det blir
en snabb packning och avfärd mot sista bilfärjan
och fastlandet. ■

Snart dags för sändning. Den
höga masten på sändarbussen är
hissad.

Hunden Everly håller Damian
sällskap på ön.

SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2016

37

P3 SPEL

P3 SPEL

Tobias Norström

RENT SPEL
MED ANGELICA

Angelica
Norgren

Victor Leijonhuvud

Susanne
Möller

I P3 SPEL ÖPPNAR ANGELICA NORGREN DÖRREN TILL GAMERVÄRLDEN.
DÄR KAN MAN PRATA OM ALLT. OM OSTAR, LIV OCH DÖD.
text

Martin Röshammar | f o t o Mattias Ahlm i l l u s t r at i o n Istock

❱❱ I P3 Spel-panelen sitter
oftast Josef Fares, Tobias
Norström, Susanne
Möller och Victor Leijonhufvud. Redaktionen gör
också specialpoddar om
olika spel.
❱❱ P3 Spel sänds på lördagar kl 18-20, eller lyssna
på sverigesradio.se och
i apparna P3 Radio samt
Sveriges Radio Play.
Länk till P3 Spel:
http://sverigesradio.
se/sida/avsnitt?programid=4090
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amern angelica

Norgren fixar kaffe i
fikarummet på produktionsbolagets kontor på Södermalm. Hon konstaterar
att omvärlden ser på gamers, spel
och spelande på ett helt annat sätt
än när hon fick sin första Amiga
500-konsol av sin pappa, fem år
gammal. Som hon ser det är det en
naturlig utveckling då allt fler kan
livnära sig på sitt spelande och så
gott som varje unge spelar dataspel i
någon form.
Hon suckar lite över att hon
fortfarande då och då möts av folk
som nästan skryter med sin okunskap: »Det där förstår jag mig inte
på«, eller folk som »inte kan fatta
hur man kan titta på PewDiePie«.
– Man skulle aldrig säga det
om böcker, film eller musik: Nej,
jag lyssnar inte på musik. Döma ut
en hel kulturform för att det inte
intresserar en?
Angelica Norgren menar att det
borde vara lika självklart för en förälder att fira när ens dotter har nått
maxlevel i ett spel som de lägger
mycket tid på, som att hennes lag
har vunnit en innebandycup.
– Där är vi nog inte än, men

människor som jag, som växer upp
och spelar, kommer att ha en annan
förståelse när vi får barn. Vi vet hur
mycket spelen kan betyda.
P3 Spel är ett inbjudande program där Angelica Norgren sprider
värme, inte minst genom att det är
så tydligt att för henne är spelandet
bland mycket annat, även ett sätt att
träffa människor. Men spel är också
underhållning och avkoppling, samtidigt som det är ett sätt att förstå
världen och andra människor.
– Det finns politiska spel, det
finns spel som är episka berättelser,
det finns spel man blir smartare av
och det finns spel man kan träna
upp sin reaktionsförmåga med. Det
finns spel för allt. Jag blir mer berörd av att få vara där, vara den som
faktiskt tycker på knapparna, än av
att läsa en bok eller att se en film.
P3 Spel är verkligen Angelica
Norgrens bebis. Det var hon och
producenten Anton Berg som
skapade programmet som premiärsändes söndagen den 3 april 2011.
Innan hade hon gjort podd på nätet
och bloggat hade hon gjort länge,
men radio hade hon inte sysslat
med tidigare.
Programmet föddes ur en läng-

tan efter en ny sorts speljournalistik
som behandlade mer än grafiken
och att tycka till om nya spel. Att
recensera nya spel är en viktig del
av P3 Spel, men samtidigt är det
viktigt att våga prata om vad det
innebär att man skjuter människor
i spel, för att sedan i nästa avsnitt
kasta sig över till att diskutera vad
olika spelkaraktärer bär för kläder.
Och varför kläderna ser ut som de
gör. Högt och lågt, allvar och trams,
men med samma öppna attityd och
samma inlevelse.
– För mig är det självklart att
prata om olika kulturformer på
det sättet. Att man närmar sig det
från alla möjliga vinklar och vrår.
Spelandet betyder så himla mycket
för så många människor. Ämnena
kommer aldrig ta slut.
Hon som stolt säger: Nörda
är det vi gör bäst, plockar fram en
av sina favoritintervjuer, den hon
gjorde med en kille som samlat all
ost i spelet Skyrim.
– Den intervjun har allt, från en
första reaktion som skrek ut: Gud
vad knäppt till : Åh vad spännande,
varför då och hur gör man det?
Man kom in i hans sovrum i spelet
och det fanns ost upp till bröst-

höjd. Stora gula osthjul. Bara för
att spelskaparna har tänkt att deras
spel ska spelas på ett visst sätt, så
betyder inte det att det är så folk
spelar dem.
Delaktigheten är betydelsefull för
Angelica Norgren och hon påpekar
också att många spelare älskar att
göra sina egna spel. Spelvärlden är en
kreativ värld som inte slutar med de
befintliga spelen.
– Spel är inte heller något som
bara tonårsgrabbar sysslar med. Spel
är så otroligt mycket mer. Spel är
för alla och jag är övertygad om att
jag kan hitta ett spel åt var och en.
Det gillas inte av alla, när jag säger
att jag kan hitta ett spel åt min pap-

pa, att han är en gamer för att han
spelar Candy Crush på sin mobil,
då blir det som en identitetskris för
vissa, säger Angelica Norgren och
fortsätter:
– Det är bra att människor tycker
att det jag älskar, är spännande. Det
finns inget dåligt med att bredda
bilden av vem som är en gamer. Det
finns fortfarande många fördomar
mot tjejer som spelar, men jag är så
trygg i mig själv. Jag vet vad jag kan.
Trots att hon tillbringar många,
många timmar med att spela och att
sedan prata om spelandet, ser hon
ingen risk att kärleken till spelandet
ska ta slut. På något magiskt sätt
lyckas hon dessutom hitta tiden när

det där spelet dyker upp, det där
spelet som får henne så fast att hon
bara måste fortsätta, bara måste gå
vidare.
– Jag vill göra ett program som
man kan lyssna på oavsett om man
är en inbiten spelnörd eller om man
»bara« är nyfiken på spel. Jag vill
göra radio för alla P3:s lyssnare. Sen
tror jag också att programmet är ett
sätt för P3 att få med sig spelarna
som kanske inte upptäckt kanalen
innan. Skillnaden är stor nu, spelen
och spelandet får mer plats i många
olika program. ■

SPELA MED RADIOAPAN
❱❱ I Sveriges Radios nya
barnapp Radioapans kojträd
kan man upptäcka Radioapans träd i Sagoskogen och
lyssna på sagor tillsammans
med Radioapan. En spännande funktion i den nya
appen är att man kan ladda
ner sagor direkt i appen, och
på så sätt fylla den med nytt
innehåll när man själv vill. Vi
lägger ut nya sagor då och
då så att alla barn kan samla
ihop sin egen sagohylla. Det
finns också två minispel i appen där man kan
mata fåglar med det busiga
Ljudmonstret och inreda
Radioapans koja tillsammans
med Emmot. Radioapans
kojträd har mycket ljud och
animationer.
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RELATIONSRADION

RELATIONSRADION

»VI LIGGER INTE
MED VARANN«
MEN, INGET ÄMNE ÄR FÖR KÄNSLIGT FÖR RELATIONSRADIONS OSCAR ZIA OCH FARAH ERICHSÉN.
text

Johan Wangström | f o t o Anna Hållams
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tonen
som gör att hundratals
ungdomar hör av sig
till Relationsradion i
P3 varje vecka. Med glimten i örat
analyseras alla sorters relationer,
från sexdrömmar till tabubelagda
familjeproblem.
– Vi är kompisen du kan berätta allt för, förklarar programledaren
Farah Erichsén.
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samt

anske är det

att klargöra det
direkt: Man får inte vara alltför blyg
när man pratar med Farah Erichsén
och Oscar Zia. Samtalet hamnar
återkommande i olika frågor som
rör sex, vilket förmodligen inte är
så konstigt eftersom ämnet är ett av
de allra viktigaste för många unga
lyssnare.
Man blir lite generad ibland,
och det kan vara svårt att hålla isär
privat och personligt. Det finns
grejer som man kanske inte vill dela
med sig av och den gränsen är lite
luddig, förklarar Farah.
Hon och Oscar är de trygga
rösterna som på ett humoristiskt
sätt tar rollen som klok och intresserad kompis varje vardag mellan
11 och 12. Beredda att lyssna och
analysera alla sorters relationer, till
föräldrar, kollegor, chefer, partners,
tillfälliga sexuella partners och
kompisar.
– Vår målgrupp behövde detta,
säger Farah som fattade tycke för
Oscar när han var gäst i ett annat
program som hon arbetade med.
– Jag har aldrig haft radio i tandet är lika bra

karna men jag gillar det jättemycket, säger Oscar. Det är skitroligt.
Man sitter ensamma och det känns
som att det bara är två personer,
det blir väldigt avslappnat och fritt
jämfört med tv, säger Oscar som
också är artist och aktuell i melodifestivalen.
Tillsammans med programledarnas egna erfarenheter är lyssnarnas frågor och berättelser en viktig
del av programmet. De hör av sig
i sociala medier och det brukar
komma över ett hundra SMS och
mail på en timme.
– Ingen ringer längre, förklarar
Farah.
Alla kan vara anonyma och
programmet vill lyfta problem som
man annars bara pratar med sina
kompisar om, om man ens vågar
prata med dem. Och det handlar
om betydligt mer än sex. Till exempel då en tjej skrev in om en mamma som favoriserade ett syskon.
– Vi fick jättemycket mail från
sådana som kände likadant, berättar
Farah. Det är tabu att prata om att
ens mamma inte tycker om en, och
då är det fint att den som skickade
in hör att det är fler som har det så.
Ibland bjuder man in en expert,
en psykolog eller en panel som kan
hjälpa till att svara.
– Snusket är inte i fokus men
ibland blir det så, berättar Farah.
En tjej ville ha »trekant«, ha sex tillsammans med både sin pojkvän och
en tredje person. Hennes pojkvän
var tveksam men hade gått med på
det. Hon mailade in och frågade:

»hur hittar man en trekant?«. Hon
fick en massa tips kring ämnet, som
att det kan bli konstig stämning.
Farahs favoritprogrampunkt är
»datingtorsdag«, när lyssnarna får
komma till studion och eventuellt
träffa någon. Minst ett riktigt
förhållande har blivit till genom
programmet, och Farah konstaterar
att det är som den omdiskuterade
datingtjänsten;
– Tinder, fast live.

otrogen och då blev det ett jävla
ståhej.
– Ibland är han lite för snabb,
säger Farah syrligt. Ibland är det
bra att sakerna sitter fast på mixerbordet så att jag inte kan kasta
något i huvudet på honom.
– Det går ju snabbt på andra
sidan också, kontrar Oscar kvickt.
Gnabbet till trots verkar båda
överens om att de har en bra kemi
De kompletterar varandra, som
Oscar uttrycker det diplomatiskt.
Också avfärdar de alla eventuella
spekulationer.
– Vi ligger inte! Än. ■

relationen då, mellan
dessa relationsproffs? Ja, kärleksfullt gnabbig kanske den bäst kan
beskrivas som. Och det skiljer åtta
år mellan dem, vilket märks menar
Farah.
– Oscar tycker att det är töntigt att vara kär, han förstår
inte grejen med förhållande. Och han tycker
att jag är en »äldre
å l d e r 27
kvinna«.
r e l at i o n Jag vet inte … flytande.
– Farah är
inte Sveriges
d r ö m s a m ta l
mognaste männJag vill ha ett par i studion som gör slut. Vad säiska, kontrar
ger du? Hur svarar du? Och någon som på riktigt
Oscar. Men lite
har ett öppet förhållande, våra lyssnare verkar
mer livserfatycka att det är svaret på allt. Det är två läger, de
renhet har hon,
som är för och de som tycker det är för jävligt.
»har varit med
b ä s ta r e l at i o n s t i p s e t
förr«, så att säga.
Om du tycker om någon, bara säg det.
Jag kanske inte är
Spela inte, livet är kort och du
så politiskt korrekt.
kanske dör i morgon.
En gång sa jag att hår
är äckligt och att man
bör raka allt utom huvudet,
då blev folk arga. Och en annan
gång sa jag att det var ok att vara
den egna

Farah
Erichsén

RADIOSPORTEN

RADIOSPORTEN

P4 Jönköpings kommentator Henrik Gustavsson följer spelet.

Nära fansen

INNEBANDY ÄR SVERIGES STÖRSTA LAGIDROTT BLAND UNGA, ÄNDÅ ÄR DET LÅNGT TILL JÄTTEARENOR
OCH MILJONKONTRAKT NÄR ELITLAGEN MÖT, OCH DET RAPPORTERAS SÄLLAN OM INNEBANDY I MEDIA.
MEN I RADIOSPORTEN OCH DIN LOKALA P4-KANAL FÅR MÅNGA OLIKA SPORTER PLATS. HÄNG MED PÅ
HEMMAMATCH I MULLSJÖ!
text

Johan Wangström | f o t o Anna Hållams

D

lite overklig känsla att anlända till arenan där Mullsjö AIS ska möta
Sirius från Uppsala den här lördagseftermiddagen. Det är skymning och under en
lång stund har vi inte sett mycket mer än mörk,
tät barrskog på vägen väster om Mullsjö. Men,
så plötsligt är vi framme vid Nyhemshallen mitt
i skogen. Mängder av bilar står parkerade under
tallarna och stämningen är förväntansfylld inför
denna lokala folkfest med flaggor, halsdukar och
lottförsäljning. En jättegrej för de insatta, men
ganska okänd utanför bandyvärlden.
– Det är sport som det ska vara, utbrister
radions Henrik Gustavsson som strax ska starta
websändningen av matchen. Han har monterat
et är en

upp sin förvånansvärt enkla utrustning på ett ståbord intill läktaren en bit ovanför planen. Jackan
under bordet, och en liten mixerlåda placerad
framför honom, intill en brun pappmugg med
kaffe.
– Det är väldigt smidigt, det enda jag behöver göra är att ringa till Radiohuset i Stockholm
och säga att jag är på plats, förklarar Henrik s
om med samma lätta packning också sänder
ishockey och fotboll.
– Jag ska gå igång fem i, 15.55, med uppsnack.
Det är lite påfrestande att sköta det själv skrattar
han, men har stöd i ett papper med fakta om
lagen framför sig.
Och som en av P4 Jönköpings mest erfarna

sportreportrar är det knappast några större
problem att »snacka upp« i några minuter genom
headsetet.
– Det är ju alltid så att man kan mer om
hemmalaget men jag försöker att läsa på om bortalaget, vad som skrivits och sagts, och att hålla
koll på deras bästa spelare, förklarar Henrik.
Stämningen är festivalliknande i lokalen.
Henrik är inte nervös men förklarar att man
måste gå in i uppgiften, det är nästan som att
sändningen är en egen match.
påtagligt stark med musik,
handklapp och peppande jubel. Det är Henriks
ansvar att hålla koll på »staplarna« på mixerbor-

ljudvolymen är

det så att det blir bra ljud i sändningen.
– Det är plåttak och publiken hörs väldigt
mycket, det är få arenor som slår Nyhemshallen
när det gäller stämning.
Så kommer spelarna ut för »line up«. Det är
stor show med inspiration gissningsvis hämtad
från hockeyvärlden. Maskotar kommer in, det
är rök och ljusshow och när det blir mörkt i
lokalen med blått ljus lyser ränder på spelarnas
dräkter i neonfärg och, ja .. frågan är om taket
rent av ska lyfta, upp mellan tallarna i skogen.
Sändningen startar, Henrik hälsar välkommen
»..till Nyhemshallen i Mullsjö där det är SSL
innebandy i eftermiddag, klockan sexton om bara
några minuter går vi igång och det är ju matchen
mellan Mullsjö och Sirius, två lag som fått lite
olika start av den här säsongen .. » fortsätter han
med sin karaktäristiska sportröst och en blick
som flackar som vindrutetorkare.
– Grejen med innebandy är att man inte

Pernilla Bernhardsson
missar få av Mullsjö
AIS matcher. »Folk
kommer för att träffas«, säger hon.

hinner titta i sina anteckningar någonting under
spelets gång, det händer så oerhört snabbt. Ofta
hinner man inte säga så många namn, det handlar mer om »nu har Sirius ett anfall!«. Vi hade en
drillning med Radiosporten för ganska många år
sedan, berättar Henrik och avslöjar att legendariska sportkommentatorn Lasse Granqvist är en
förebild.
i vimlet , invirad i en stor sportig halsduk står
Pernilla Bernhardsson och säljer lotter. Hon
är ordförande i Mullsjö AIS och beskriver
engagemanget kring det som blivit ett av landets
främsta innebandylag.
– Här i trakten är det en stor sport. Det bor
5 000 personer på orten och 1 000 är på varje
match. Mullsjö AIS har blivit ett begrepp, folk
kommer inte bara för att titta på innebandy, utan
för att träffas, fika och prata.
Att radion bevakar och sänder har stor be-

»FOLK KOMMER INTE BARA
FÖR ATT TITTA PÅ
INNEBANDY«
tydelse för marknadsföringen förklarar hon och
beskriver placeringen som »en plåtlåda i skogen«.
När man nu siktar på att avancera till final i
Tele 2 Arena i Stockholm har det stor betydelse
menar Pernilla, laget »är med«, och det »det
hajpas upp lite«.
Men även om hon tycker att bevakningen
idag är fantastisk, så kan den bli bättre.
– Jag skulle gärna höra mycket mer innebandy i Radiosporten, nästa steg är att det ska bli så
många lyssnare och triggas upp så mycket att det
sänds över hela landet, säger Pernilla.
»Sen får han inte riktigt skottläge själv ..
utan väljer att passa bollen till vänster, 16.47 har
vi ett noll för Mullsjö .. » Henrik Gustavsson har
fått upp hastigheten i referatet och är mycket
fokuserad.
den rutinerade sportreportern behöver
knappast övertygas om att sända mer innebandy,
utan ser ut att mysa i vimlet där det gnisslar
intensivt när spelarna rusar fram och tillbaka i
sina gymnastikskor.
– Det är väldigt lättarbetat, folk blir glada
och det är så lätt att komma intill, man plockar
vem som helst och det är aldrig några sura miner.
Det känns som att det här är idrottens rötter. ■

KVÄLLSPASSET I P4

KVÄLLSPASSET I P4

»DET HÄR KOMMER ATT
SVÄNGA FINT«
en tänka att det är läskigt eller att
man är i trygga händer – jag väljer
trygga händer.
i och med att Nadia och Måns
aldrig gjort radio ihop tidigare har
de behövt jobba ihop sig och lära
känna varandra för att hitta rätt
samspel och sväng.
– Måns kommer ju från komikerhållet och jag har jobbat med
samhällsjournalistik. Men vi vill
samma sak med programmet och det
gick ganska snabbt att upptäcka det.
– Ja, när vi satt och gaggade i
bilen och spelade in vårt pilotavsnitt så kände jag redan då att det
här var bra, gött snack, att det här
kommer svänga fint, säger Måns.
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et är många sorters
möten i Kvällspasset.
Eftermiddagen möter
kvällen, Göteborg
möter Malmö och programledarna
möter lyssnarna för att tillsammans
lyfta stort och smått ur nyhetsflödet och sätta det i sitt sammanhang. P4:s nya förkvällsprogram
Kvällspasset hade premiär i höstas
och sänds en dryg timme varje
vardag från Göteborg och Malmö.
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I Göteborg är det P3-veteranen
Christer Lundberg som kör.
– Det är ju en jäkla grej att få
flytta över till P4 – Sveriges största
kanal. Och folkets kanal. Det
känns fint.
Kvällspasset är hans
P4-debut har Christer lång
erfarenhet som programledare
i direktsänd radio, senast från
»Christer och Morgan rapporterar«

även om

i P3. Därifrån har han med sig
producenten Hanna Andersson,
och hans vapendragare Morgan
Larsson hörs regelbundet i programmet.
– Vi har i alla år jobbat med
att koppla ihop olika grupper och
olika delar av Sverige. Nu känns
det som att möjligheterna blir ännu
större. Och det är också kul att
få utöka familjen med Måns och
Nadia i Malmö!

Måns Nilsson är ena halvan av
ännu en känd förnamnsduo – Anders och Måns – och har tidigare
hörts i bland annat »Wallraff« och
»Så funkar det« i P3. För honom
är det ett kärt återseende att vara
tillbaka på radiovågorna.
– Jag har längtat efter att sända
radio igen. När man direktsänder
finns en nerv och en koncentration
som inte finns någon annanstans.
Kollegan Nadia Jebrils radioer-

farenhet är färskare. Hon kommer
senast från jobb som reporter och
programledare på P4 Malmöhus,
och har dessförinnan bland annat
varit programledare för »Verkligheten i P3« och arbetat med
»P4 Extra«. Trots ett antal år som
journalist säger hon att kon känner
sig grön.
– I alla fall jämfört med
Christer och Måns. De är riktiga
tungviktare! Men man kan anting-

programledarnas mål med
programmet är att plocka upp olika
händelser från dagen som gått, och
försöka belysa dem ur en lite annorlunda vinkel. Sändningstiden är
mitt emellan dag och kväll – en tid
då många är på hemväg, i affären,
i köket eller hänger med vänner
eller familj. Och med Kvällspasset,
hoppas programledarna.
– Vi utgår från vad vi är med
om och snappar upp sådant som
händer i samtiden. Gärna lite
udda, konstiga, märkliga grejer.
Och så försöker vi koppla ihop det
stora med det lilla, säger Christer
Lundberg.
Ett annat mål med programmet
är att koppla samman människor
och skapa gemenskap – hela Sverige ska vara med, och alla ska få
komma till tals. Christer hoppas att
programmet ska vara en motkraft
mot de i samhället som vill splittra
och dela upp folk i grupper.

–

det finns väldigt många
som jobbar med polarisering och
försöker ställa människor mot
varandra. Jag tycker det är mycket,

mycket intressantare och mer
samhällsnyttigt att försöka koppla
ihop folk – vi är ju likadana töntar
hela bunten! Vi är här tillsammans
och då får vi väl försöka lösa det
tillsammans också. Nu låter jag
kanske som en trött hippie, men i så
fall är jag det!
Nadia Jebril tycker det är viktigt att programmet uppmärksammar samhällsfrågor och problem,
men med glimten i ögat.
– Sådant som händer varje dag
och sådant vi läser om i nyheterna.
Både allvarligt och icke-allvarligt.
Det kan vara svåra ämnen, men
vi ska aldrig väja utan försöka
presentera det på ett sätt så att folk
ändå pallar.
För Måns Nilsson är viljan att
förstå en drivkraft.
– Jag är ju nyfiken av mig och
har lätt att tycka saker är intressanta.
Sedan vågar jag ställa korkade frågor.
Naiva, grundläggande frågor. Min
förhoppning är att vi ska kunna sätta
saker i sitt sammanhang och förklara
komplicerade saker på ett enkelt,
underhållande och trevligt sätt.
är en annan
viktig del. Att berätta lyssnarnas egna historier är något som
Christer jobbat med mycket i sina
tidigare program.
– Det känns som att vi har
snappat upp ett och annat genom
åren. Jag tycker fortfarande att det
absolut roligaste är kontakten med
lyssnarna. Det finns inget som kan
slå en historia ur det verkliga livet,
någonting som någon har upplevt
själv.
Och han har fått höra en hel
del ovanliga historier genom åren.
Allt från fantastiska kärleksföljetonger, där lyssnarna fått följa med
från första träffen till giftermål och
barn, till folk som berättat att de
önskar livet ur sina gräsklippare.
publikkontakten

Eller för all del historien om en
snowboardåkare som valde fel väg
i pisten, körde ut för ett stup och
blev hängande i en trädgren i flera
timmar innan han fick hjälp.

–

varje dag tänker jag »nu
har jag väl hört allt«. Men det har
jag inte! Jag blir fortfarande förvånad varje dag, och det är väl därför
man orkar fortsätta också. Folk är
med om så spännande grejer som
borde bli stora nyhetshändelser.
Men det blir de inte, så vi får lyfta
upp dem i stället.
Måns Nilsson gillar också lyssnarkontakten och ser fram emot att
få lära känna P4-publiken bättre.
– Det är kul att det är så mycket folk som lyssnar, i alla åldrar och
över hela landet. P4 är ju verkligen
hela Sveriges kanal.
Han och Nadia är överens om
att det finns en styrka i att programmet sänds från både Göteborg
och Malmö.
– Jag tror att det behövs. Det är
svårt att hålla uppe engagemanget,
entusiasmen och energin om man
sänder varje dag. Men att det sedan
är just Göteborg och Malmö, det är
ju strunt samma, säger Måns.
– Eller faktiskt inte, invänder
Nadia:

–

för jag tänker att det lätt
skulle kunnat bli Stockholm och
en annan stad. Det är kul att det
är ett stort program, på en bra tid
i en stor kanal, och så är det inte
från Stockholm utan Göteborg och
Malmö!
– Absolut! Det är sant, jag hade
inte tänkt på det.
– Och det är därför vi kompletterar varandra: Det jag inte tänker
på, det fyller Måns i. Och det han
inte tänker på, det fyller jag i, säger
Nadia med ett skratt. ■
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et är ju inte alltid

en bra låt blir en hit. Och
tvärtom också: Det är
verkligen inte alltid som en hit är
en bra låt, säger Karin Gunnarsson.
Få personer i landet har lika bra
koll på vad som är på gång inom
populärmusiken. Varje vecka lyssnar
Karin igenom omkring 250 nya låtar
som skickas till P3 från skivbolag och musiker, både proffs och
hoppfulla amatörer. Dessutom håller
hon koll på musikvärlden genom
listor och media och står ständigt i
publiken på konserter för att se och
höra olika artister live.
– Alla artister slår inte igenom
genom radion, ibland har de redan
en etablerad publik som gillar deras
konserter eller youtube-klipp innan
de gör en låt som vi tror kommer att
funka i radio. Det gäller till exempel
Hoffmaestro och Justin Bieber.
Vad lyssnar du efter när du hör
nya låtar?
– Jag funderar över om det är
en låt som kan funka i P3, om den
passar vår målgrupp. Vi lyssnar ju
också lite extra noga på svenska
artister och band, eftersom P3 och
Sveriges Radio har ett uppdrag att

»Den bästa låten är
den man inte hört än«
Karin Gunnarsson, musikproducent på P3, har stor makt över vad som spelas i
kanalen. Tillsammans med tre kollegor väljer hon vilka låtar som P3-lyssnaren
ska få höra och hur ofta. Ett jobb med stort ansvar, som inte bara handlar om att
välja bra låtar.
text

spela mycket svenskt. Artister som
XOV, Seinabo Sey och Zara Larsson
har vi ju följt hela vägen. P3 varken
måste eller ska spela enbart hits.
Då är det ju en lyx att kunna känna
»javisst, den här spelar vi!« när det är
någon man tror på, även om det är
en helt ny och okänd artist.
P3 är kanalen som guidar
lyssnaren inom den nya musiken och
sätter den i ett sammanhang. Det är
i P3, med digitala systerkanalerna P3
Star och P3 Din Gata, som publiken
kan höra både kända låtar och nya
artister när de spelas för allra första
gången. Rollen som musikredaktör,
som Karin Gunnarsson delar med
sina kollegor Germund Stenhag
och Linda Nordeman, innebär att
sätta samman en mix av musik som
kompletterar Musikguiden och
andra specialprogram om musik som
också sänds i P3.
Låtarna kategoriseras i listor,
från A till E, vilket avgör hur ofta
de spelas. På A-listan ligger de
låtar som spelas flitigast, omkring 3
gånger om dagen. Många reklamradiostationer spelar de största hitsen
betydligt oftare än så, men enligt
Karin Gunnarsson är det viktigt att
inte »spela sönder« låtar.

»MIXEN ÄR VIKTIG, DET
ÄR OFTAST FLER HITS
UNDER MORGONTIMMARNA, DÅ DET ÄR ALLRA FLEST SOM LYSSNAR
– Mixen är viktig, det är oftast
fler hits under morgontimmarna, då
det är allra flest som lyssnar. Senare
under dagen kan vi spela fler nya låtar, speciellt i program som kan sätta
artisten och låten i ett sammanhang
och ge publiken mer kunskap om
den, säger Karin.
– Att det är viktigt med mix gäller också blandningen av kvinnliga
och manliga artister. Vi vill inte bara
spela unga killar med gitarr, även om
det verkligen är massor av sådana
artister som skickar sina låtar till
oss och många av dem är bra. Men
när artister som Zara Larsson och
Sabina Dbumba slår igenom märker
vi att fler tjejer också vågar skicka in
låtar, både till oss och skivbolagen.
Hur känner du inför att ha
makt över vilka som spelas?
– Jag tänker på det som ansvar,

snarare än makt. Vi är flera redaktörer och vi har alltid våra känselspröt
ute åt alla håll. Vi bråkar ibland om
listplaceringar och låtval, det är ju
bara bra för då måste man motivera
varför man tror på en viss låt eller
artist. Men den bästa låten är den
man inte har hört än.
Hur stort inflytande har skivbolagen över vad som spelas i P3?
– Skivbolagen bestämmer inte
något alls. Vi har tät kontakt med
dem och de skickar ju låtar till oss
som de vill att vi ska spela, men alla
beslut fattas av oss på radion.
På senare år är det ju också så
många fler som har möjlighet att
göra musik utan att gå via skivbolagen och utbudet av nya låtar har
vuxit enormt. ■

P3:s 20 mest spelade låtar 2015
01 Major Lazer & MØ
& DJ Snake
Lean on

08 Tove Lo
Timebomb

15 Kygo & Parson
James
Stole the show

02 Icona Pop
Emergency

09 Zara Larsson
Lush life

16 Axwell & Ingrosso
Sun is shining

03 Ellie Goulding
Love me like you do

10 Sabina Ddumba
Effortless

17 Avicii
Waiting for love

04 Felix Jaehn & Jasmine 		
Thompson – Ain’t nobody
(Loves me better)

11 Bebe Rexha
I’m gonna show you crazy

18 Calvin Harris
& Disciples
How deep is
your love

05 Galantis
Peanut butter jelly
06 James Bay
Hold back the river
07 Taylor Swift & Kendrick
Lamar

Bad blood (remix)

12 Otto Knows
Next to me
13 The Weeknd
Can’t feel my face
14 Omi
Cheerleader

19 Walk the moon
Shut up and dance

❱❱ LYSSNA PÅ
SPOTIFY:

20 Lost Frequencies
Are you with me

Jenny Mattsson | f o t o Mattias Ahlm
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P3 Guld:

GALAKVÄLL FÖR
SVENSK MUSIK

Alla vinnarna
på P3 Guld 2
016

Maja Francis

Seinabo Se
y – Pretend
Axwell & In
grosso – sa
produktion
mlad
å re ts g ru
pp

å re ts lå
t Lush Li
fe – Zara La
ven av Iman
rsson (skriConta Hulté
n, Mack, Linn
Södahl, Em
ea
ail, Christop
h Bauss och
Fridolin Wal
cher)

Det svenska musikåret 2015 var fantastiskt och konkurrensen var
stenhård när P3-publiken valde ut vilka artister och låtar som var
allra bäst under året som gått
foto

:

å re ts a rt
is t

å re ts n
yk o m li

lad produkti

Mattias Ahlm Micke Grönberg.

Guldmicken
å re ts d a
ns

Madi Banja och Lorentz

que – Love

on

ng

Sabina Ddum

ba – sam-

(bästa live-ak

t) Silvana Im
an
Robyn & La
Bagatelle M
agiis free

å re ts h ip
hop/

Adam Tensta

so u l Eri
k Lundin – Su
edi
Little Jinder
– Little Jind
å re ts ro
er
ck / m eta
l Dolore
s Haze – The
Haze is fore
ver
å re ts po
p

I de fem fö
rsta katego
rierna har P
ken röstat fr
3-publiam vinnarna
på egen ha
de fyra sista
nd. I
kategorierna
har publiken
och jurygru
s
ppernas röst
er vägts sam
man.

Cherrie
Sabina Ddumba

Silvana
Iman
Zara Larsson
LittleJinder

Joy
Miriam Bryant

Tina Mehrafzoon
ledde galan
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Radiorösten i P2:

❱❱ LYSSNA PÅ KIELIPUOLI
Scanna koden med din mobil.

MERJA LAITINEN
HON KOM TILL SVERIGE OCH BYTTE SPRÅK SOM 12-ÅRING.
NU GÖR MERJA LAITINEN RADIOPROGRAMMET KIELIPUOLI
OM JUST SPRÅKFRÅGOR, PÅ SITT BARNDOMSSPRÅK FINSKA.
text

Anna Unsgaard | f o t o Mattias Ahlm

M

har
jobbat länge på
Sveriges Radio och
blev både glad och förvånad
när hon fick frågan om hon
ville bli programledare för ett
nytt språkprogram i P2. Det
skulle inte enbart handla om
finska utan även om de andra
svenska minoritetsspråken
jiddisch, romani, meänkieli
och samiska.
– Det finns över 700 000
sverigefinnar i Sverige så det
känns jättekul att det finns ett
språkprogram för alla som vill
bevara och lära sig mer om
finska.
Både gästerna och Merja
pratar finska i programmet.
Något som hon tycker kan
vara en utmaning.
– Jag kan bli nervös när jag
ska intervjua personer som
har finska som yrkesspråk. För
mig är svenska mitt starkaste
språk.
Merja Laitinen kom till
Sverige från Finland när hon
var 12 år. Men svenskan blev
snabbt hennes första språk
och hon gick den svenska
journalisthögskolan. Hon
talade bara finska med sina
föräldrar, men det var mer
»köksbordsfinska« som hon
uttrycker det. Och just detta,
att komma ny till ett land med
allt vad det innebär, tar hon
med sig i rollen som programledare. Alla ska känna sig
välkomna.
– Jag försöker göra så att
programmet känns öppet för
erja laitinen
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alla. Det är ett generations
överskridande program och
det märks genom blandningen av programpunkter som
ska passa en bred publik.
Programmet är förinspelat
och sänds en timme i veckan. Hon har en gäst i varje
program och i varje program
svarar en finsktalande språkvårdare från Språkrådet på
frågor från allmänheten.
Det roligaste med jobbet
är punkten språkfadäsen i
programmet. Då får lyssnare
berätta om språkkrockar.
– En kvinna berättade att
hon inte kunnat baka pepparkakor på två år för hon kunde
inte komma på vad ingrediensen bikarbonat heter
på svenska. Till slut gick
hon in på Apoteket
och de förstod vad
hon menade när
hon sa det finska
ordet: baksoda.
Det var en
lite dråplig
historia som
blev bra
och rolig
radio! ■

Kort om Merja

Eskilstuna
Dotter, man och häst.
(Fadderbarn i Pakistan)
utbildning Kulturkommunikationslinjen Stockholms universitet,
Journalisthögskolan Stockholm.
hörs i P2-programmet Kielipuoli,
som på svenska betyder ungefär »en som inte riktigt har ett
fullödigt språk«, en som är lite
»språkhindrad.«
oanad talang kan baka riktigt
goda karelska piroger.
bor

familj

vackraste finska ordet

lumihiutale (snöflinga).
vackraste svenska ordet

sommarregn.

BOLLKOLL
Damfotbollen i Sverige är större än
någonsin tidigare och i Radiosporten kan
du höra alla allsvenska matcher. Följ med
på träning med Eskilstuna United, ett av
Sveriges bästa lag.
text

Anna Unsgaard | f o t o Alexander Donka
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Olivia Schoug, 24, är
en av landets bästa spelare.

et är en råkall och lätt dimmig
eftermiddag i Eskilstuna. På Tunavallen är det dags för träning för Eskilstuna United. Det är många koncentrerade
blickar bland tjejerna. Det är bara några få dagar
kvar till den sista matchen i Allsvenskan och laget har siktet inställt på SM-guld.
‒ Det är bra, gör så. Bra, säger tränaren
Viktor Eriksson till en av spelarna.

gör sin andra säsong i
Allsvenskan och det har gått över allas förväntan. Förra säsongen slutade de på en sjunde
plats, men nu den senaste säsongen har de förvånat många och har länge legat med i den absoluta toppstriden.
Men det är inte bara på planen som det är
stort fokus på fotbollen. Det råder guldfeber i
hela staden och fotbollsdamerna möter glada
tillrop varhelst de befinner sig. En förklaring till
att de blivit mer kända är naturligtvis framgångarna, men också ett mycket större medieintresse för damfotbollen. Sveriges radio satsar stort
på damfotboll och direktsänder bland annat alla
allsvenska matcher på webben. Och spelarna är
väl medvetna om den satsningen.
‒ Ja, vi är jätteglada för det. Det är bra för
sporten i stort. Och så är det kul för oss spelare att kunna följa våra konkurrenters matcher.
Ibland är det en match varje kväll och det är jättekul att följa. Så det betyder otroligt mycket för
oss, säger spelaren Olivia Schoug.

eskilstuna united

Eriksson säger att just Eskilstuna United varit bortskämda med bra uppmärksamhet från lokalradion P4 Sörmland som
följt och rapporterat om laget under en längre tid.
Men sedan laget kom upp i Allsvenskan har rapportering ökat markant och i och med Radiosportens satsning på direktsända matcher blir det ännu
lättare att följa sitt favoritlag, säger han.
‒ Det ökar intresset för hela sporten. Man
kan följa oss om man sitter i bilen på väg någonstans, eller om man är på sitt lantställe. Så det

tränaren viktor

»FOTBOLL ÄR
DEN I SÄRKLASS
STÖRSTA DAMIDROTTEN«
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är klart att det underlättar att följa laget, även
om man just den här söndagen inte kan vara på
plats och se matchen.
radiosporten har satsat på damfotboll under
många år i det ordinarie Sportextra-formatet. Men
på senare tid har de känt att de vill göra mer. Under närmare tio års tid har Radiosporten sänt alla
allsvenska fotbolls-och hockeymatcher för herrar i
sin helhet, direkt på webben.
‒ Eftersom ett av våra uppdrag är att ha en
jämlik bevakning, så tyckte vi att det blev alldeles för mycket fokus på manliga sporter. Vi ville prioritera upp damfotbollen, som är den i särklass största damidrotten. Och dessutom är den
internationellt sett också väldigt bra, säger Markus Boger, chef på Radiosporten.
Så inför den senaste säsongen drog Radiosporten igång med att webbsända alla
matcher. Och reaktionerna har blivit mycket positiva. Föreningen »Elitfotboll Dam« blev väldigt glada säger Markus Boger.
‒ De känner ju att de fortfarande är långt efter herrfotbollen i medial uppmärksamhet och
fokus och publik. Så det här togs emot väldigt väl.
Och Radiosporten har fått blodad tand och
vill fortsätta att ligga i framkant när det gäller uppdraget att lyfta fram sport och damidrott som annars inte får lika mycket uppmärksamhet i media.
‒ Satsningen kommer definitivt att fortsätta. Det känns helt naturligt att göra det.
markus boger säger att det finns en hög
medvetenhet på redaktionen att de ska bredda sig, och att de ska ge mer uppmärksamhet åt
damidrott. I år planerar därför Radiosporten att
börja siffersätta hur de ser ut. De har inte bestämt sig hur de ska räkna för att mäta mängden damidrott i sina sändningar. Det kan till
exempel handla om antalet medverkande, eller hur mycket tid de lägger på manlig respektive kvinnlig idrott. Planen är att kartlägga hur
det ser ut i sändningarna. Och Markus Boger är
övertygad om att beslutet att sända alla damfotbollsmatcher på webben kommer få effekt.
‒ Jag tror att damfotbollen kommer att
flytta fram sina positioner. När vi sänder hela
matcher så blir spelare mer kända, och det bidrar till mer uppmärksamhet. Men det går långsamt, så vi måste ha tålamod.
Och ute på gräsplanen i Eskilstuna är både
spelare och tränare överens om att det betyder
mycket att kunna höra om damfotboll i radio.
‒ Om man inte har ett damallsvenskt lag i

Tränaren Viktor Eriksson har lyft laget
till att bli damallsvenskans raket, från
sjunde plats till andra.

SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2016

53

RADIOSPORTEN

RADIORÖSTEN



Radiorösten i P1:

DANIEL
VELASCO
EFTER SINA UPPMÄRKSAMMADE DOKUMENTÄRER
OM UTSATTA UNGA FICK HAN TUSENTALS BREV
FRÅN KILLAR OCH TJEJER MED LIKNANDE ERFARENHETER. PRISBELÖNTE RADIOREPORTERN DANIEL
VELASCO FÅR MÅNGA ATT VÅGA BERÄTTA.
text

❱❱ kort om damallsvenskan
FC Rosengård från Malmö tog hem
SM-guldet 2015, precis som året innan
och Eskilstuna slutade som tvåa. Eskilstuna United har hittills aldrig vunnit
guld, men har tagit sig allt närmare
toppen.
Damallsvenskan består av 12 lag från
hela landet.

sin stad kan man fortfarande hänga med i sporten, och hör man på Radiosporten att de mer
och mer rapporterar om damallsvenskan, så tror
jag det kan bygga ett intresse som är både skoj
och viktigt, säger tränare Viktor Eriksson.
spelarna säger att media har
en jätteviktig roll för att bygga Allsvenskan och
se till att bygga profiler inom sporten.
‒ Vi märker av det ökade intresset från
både killar och tjejer. Efter matcherna vill de ha

både han och

våra skor och hårband. Och på sociala medier ser man också det ökade intresset jättetydligt,
säger Olivia Schoug.
Och hennes lagkamrat Malin Diaz håller med:
– Det är jätteviktigt att man ser att det
händer någonting. Och det känns som att ju
mer media bidrar, desto bättre är det för oss.
Det känns som att folk fått upp ögonen för
damfotboll mer och mer. Man kan få sms med
grattis efter en vinst och det känns jätteskoj! ■

Sportig sommar i P4
›› Fotbolls-EM för herrar spelas i Paris,

›› OS i Rio de Janeiro, Brasilien, bevakas

Frankrike, och inleds 10 juni.

av 27 personer från Sveriges Radio, inklusive latinamerikakorrespondent Lotten
Collin som är baserad i Rio.

Radiosporten har 8 reportrar och tekniker
på plats och sänder nästan alla matcher
i P4.
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Kort om Daniel:
42 år.
Sollentuna.
familj Fru och två barn. »Pappa
kommer från Spanien och mamma från Sverige.«
förebild Susanne Björkman,
dokumentärjournalist på P1, Sveriges Radio »Hon är så väldigt
duktig på att vara en fluga på
väggen, som får höra saker.«
ålder
bor

❱❱ LYSSNA PÅ
DANIEL VELASCOS
PROGRAM
Scanna koden

Jenny Mattsson | f o t o Mattias Ahlm

jag är egentligen ganska
asocial. Det funkar paradoxalt
nog ganska bra när jag intervjuar, det är om jag avvaktar och
inte lägger orden i munnen på
folk som berättelsen verkligen
kan komma igång, säger Daniel
Velasco.
Han vet vad han pratar om.
Under sina år som grävande
reporter på Ekot och på P1:s
dokumentärredaktion har Daniel
Velasco vunnit nästan alla priser
en radiojournalist kan
vinna. En del flera
gånger: Stora
journalistpriset,
Guldspaden, Prix
Europa… listan kan
göras lång. Hans
dokumentär Den
fastspända flickan, om
tonårstjejen Nora som våldtogs
och utnyttjades av en av landets
högsta polischefer, har även
blivit teaterpjäs.
– Många säger att det är
svårt att intervjua unga, men det
tycker inte jag. Men man måste
vara påläst, ställa bra frågor och
lyssna ordentligt på svaren. Bara
att någon lyssnar kan vara nytt
för tjejer som Nora, som har varit
så utsatta. Förtroendet fanns
ju absolut inte där från början.
Nora gillade inte män efter allt
hon hade varit utsatt för, så vi
skakade inte ens hand under de

tre år jag följde henne. Ändå ville
hon berätta för mig. Och hon
lät mig till och med läsa hennes
sjukhusjournaler och dagböcker.
Tvekar du någonsin att sända
ungdomars berättelser? Någon
kanske ångrar vad de har sagt?
– Det är viktigt att vara vaksam
när någon berättar traumatiska
saker för mig som de kanske aldrig har berättat förut, för någon.
Framför allt om det är ett barn.
Alla är inte heller själva beredda
på hur de reagerar på sin egen
berättelse, det kan röra upp
känslor. Då gäller det att vänta
in. Men det är samtidigt viktigt
att barn och unga får höras.
Dina reportage skildrar ofta
tunga och svåra livsöden. Vad
gör en historia värd att berätta?
– Om jag får reda på något
som är en aha-upplevelse för
mig, tänker jag att det ofta är en
aha-upplevelse för andra också.
– Det kan bli oerhört starkt när
man kombinerar den grävande
journalistiken med en bra berättelse. Tyvärr finns det många
undersökande journalister som
inte kan berätta, och det finns
många bra berättare som inte
ser nyheterna och inte vänder på
alla stenar och därför inte hittar
de avslöjande som kanske finns
framför näsan på dem. ■

Spelen inleds den 5 augusti.
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Kändisarnas
bidrag till musikhjälpen
Det här och mycket mer fanns att
buda hem under Musikhjälpens
auktioner
✓ Katy Perrys gitarr
✓ En dag i studion med
Max Martin och Shellback
✓ Tacokväll med Miriam Bryant
✓ Discobowling med Alcazar
✓ Vikingajulbord med E-type
✓ Kents signerade och samlade album
på vinyl
✓ Charlotte Kallas
signerade tävlingsdress

Charlotte
Kalla.

Little
Jinder.

KÄRLEK I DECEMBERKYLAN
STORA TORGET I LINKÖPING ÄR PACKAT MED FOLK. MUSIKHJÄLPEN 2015 ÄR I STAN OCH MÅNGA HAR REDAN
STÅTT HÄR LÄNGE. INNAN VECKAN ÄR SLUT SKA DET VISA SIG ATT MUSIKHJÄLPEN SLAGIT REKORD IGEN MED
DRYGT 31 MILJONER INSAMLADE KRONOR.
text

Jenny Mattsson | f o t o Martina Holmberg och Micke Grönberg

M

en ännu är vi i inledningen av den
magiska decemberveckan. Om en
stund ska Miriam Bryant spela live
och förväntan i luften går nästan att ta på.
Det är inte första gången som Miriam Bryant uppträder i Musikhjälpen, men den här
gången är hon en av stjärnorna. Efter succén
i tv-programmet Så mycket bättre i fjol är det
många som har upptäckt göteborgaren med den
stora rösten. Att hon gillar tacos har blivit välkänt och en privat tacokväll med Miriam Bryant
är en av de mest attraktiva bland de vinster som
publiken kan vinna genom att skänka pengar till
insamlingen som detta år går till människor som
befinner sig på flykt undan klimatkatastrofer.
Nyhetssändningen tonar ut och det är dags
för Miriam Bryant. Hon inleder med One last
time, sin egen tolkning av Niklas Strömstedts låt
Sista morgonen. På torget blir det allsång och
ännu mer folk strömmar till. En värme sprids
från glasburen där sändningen och sången pågår,
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rakt igenom den bitande decemberkylan på torget utanför.
– Kom igen torget, dansa! ropar programledaren Linnéa Henriksson.
Ingen vill gå hem, alla kramas. Den speciella känslan och den enorma responsen från publiken under Musikhjälpen gör att programledarna
mer än gärna återkommer flera år, trots att jobbet innebär att sitta inlåst och sända radio och tv
under en hel vecka. Programledarna Kodjo Akolor, Gina Dirawi och Linnéa Henriksson har
alla varit med förut, men inte tillsammans. Varje år är det en ny trio programledare som håller
i Musikhjälpen under den intensiva decembervecka som programmet sänds dygnet runt i P3
och SVT Play från en plats någonstans i Sverige. Programledarna går in i den studio i form av
en »glasbur« som byggts upp för evenemanget.
Inne i studion stannar de sedan tills sändningen
är slut, en vecka senare. Insamlingen genomförs
i samarbete mellan Sveriges Radio, SVT och

Radiohjälpen och pengarna går till behövande.
Varje år väljs ett nytt tema för insamlingen. Responsen från publiken växer för varje år och tiotusentals startar egna insamlingar till förmån för
Musikhjälpen. Budskapen är tydligt: Alla initiativ räknas och ingen summa är för liten. Alla får
plats, från företag som skänker stora summor till
barn som säljer hembakta bullar. Det är kanske
det som har gjort Musikhjälpen till ett av landets allra mest älskade insamlingsevenemang.
Ett populärt sätt att skänka pengar är att önska
en låt, som sen spelas i sändningen. Varje låtönskning genererar 50 insamlade kronor. Tack
vare låtönskningarna kan man denna vecka höra
både artister som Loa Falkman och Backyard
Babies i P3.
Musikhjälpen har fokus både på storpolitiken och på gräsrotsinitiativen. Här finns en
chans för alla att göra skillnad, med musiken och
ett brinnande engagemang som gemensam kraft.
2015 års evenemang med temat »Ingen ska be-

Linnea Henriksson, Gina Dirawi och Kodjo
Akolor, programledare för Musikhjälpen 2015.

höva fly undan klimatet« går igång samtidigt
som FN:s klimatmöte avslutas i Paris. Samtidigt
som programmet roar och gläder sprider det
också kunskap om världen och de hjälpbehov
man försöker möta.
För Sveriges Radio och de andra arrangörerna är Musikhjälpen ett arbete som pågår
under hela året, med kulmen under december.
Bakom kulisserna vid Stora torget i Linköping
jobbar journalister, musikproducenter, bildproducenter och många många fler omlott dygnet runt för att sändningarna ska fungera. Varje morgon hålls ett möte för medarbetarna. Pro-

ducent Julia Blomberg går igenom dagens planerade händelser, den här tredje dagen under
Musikhjälpen ska bland andra den resande reportern Clara Henry vara med live från Filippinerna där en tyfon är på väg att dra in. Bonden
Benta Muga från Kenya ska vara med live via
Skype och berätta om de klimatrelaterade utmaningar hon möter i sin vardag. Publikens ambassadörer Oscar Zia och Farah Erichsén finns
med på plats i Linköping och artister som Elias
och Little Jinder ska spela live i glasburen.
– FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson har just ringt och bokat om sin medverkan.
Han var tvungen att ha ett möte med sin chef
Ban Ki-Moon idag, säger Julia Blomberg och
fortsätter:
– Men dansbandet Glennartz kommer hit
som planerat. De ska spela Broder Daniels låt
Shoreline som vi aldrig hört den förut!
Jubel utbryter. Just Shoreline tillhör de låtar
som önskas allra mest under Musikhjälpen varje år.
Senare samma kväll spelar även Petra
Marklund, Mwuana och Little Jinder live. Under veckan spelar totalt över 50 olika artister live
i sändning och inför publiken på plats på torget.
Det dansas både framför radio- och tv-apparater och på Stora torget i Linköping. Och många
längtar redan tills det är december igen. ■

OM MUSIKHJÄLPEN
❱ ❱ 2015 samlades drygt 31 miljoner
kronor in under den vecka som Musikhjälpen pågick och 268 000 enskilda
engagemang till förmån för Musikhjälpen drogs igång runt om i landet.
Idén med Musikhjälpen är att förena
publikens intresse för musik med engagemang för medmänniskor världen
över. Genom att bland annat betala
för låtönskningar är publiken med och
samlar in pengar till Radiohjälpen och
årets tema.
Det går också att skänka pengar
genom andra insamlingsaktiviteter
som pågår i och omkring glasburen
och runt om i Sverige. Och det är inte
bara publiken som deltar i insamlingen. Under de 150 timmarna engagerar
sig även stora delar av den svenska
artisteliten på olika sätt. Många stöttar
insamlingen genom att besöka glasburen, andra skänker gåvor till auktionen
eller startar egna insamlingar. Musikhjälpen är ett samarbetsprojekt mellan
P3 Sveriges Radio, Sveriges Television
och Radiohjälpen.
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KRYSS

AVGÖRANDE ÖGONBLICK

Radiokrysset

1969:
FÖRSTA STEGET PÅ MÅNEN
text

Vad vet du om radio? Sätt dina kunskaper på prov!

1

3

2

4

En hel värld satt som klistrade vid
radion den där dagen i juli, när
USA:s månlandare Apollo 11 sattes
ner på månens yta. Sveriges Radios
korrespondent Arne Thorén rapporterar från Houston i USA:
– Armstrong beskriver att ytan
är som om det fanns någon storts
puder på den. Och nu… nu gör han
sig redo för att ta det första steget
på månen. Han står nu på månytan!
Arne Thorén är så ivrig att han
missar att översätta den numera klassiska repliken från Neil
Armstrong:
»One small step for a man.
But one giant leap for mankind.«
På svenska: »Ett litet steg för en
människa. Ett jättekliv för mänskligheten.«
Månlandningen var en del av
rymdkapplöpningen mellan USA
och dåvarande Sovjetunionen, som
pågick under 1960- och 70-talen.
Sovjetunionen skickade upp sin
första rymdfarkost redan 1957 och
året därpå gick nästa farkost iväg
med hunden Laika ombord. För
USA var det en triumf att lyckas
bli först med att ta människor till
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Vågrätt
1) Ett uttryck (i plural) för antalet händelser inom ett givet
tidsinterval. Resultatet anges i Hertz och megahertz och guidar
dig till rätt radioprogram.
6) En förkortning på den huvudsakliga kraftkällan för att driva
radioapparater av äldre modell.
7) Varje sommar sker omfattande radiosändningar från denna
politiska plats på Gotland, som delvis fått sitt namn efter detta
trädslag.
8) Förnamnet på en känd svensk rapartist som för några år
sedan tog sitt samvete till hjälp för att sända radio.
9) Många sportjournalister är berömda för att de pratar på
detta vis.
12) Programledaren i morgonpasset i P3 Karin Hermansson är
för lyssnarna mer känd med detta tilltalsnamn.
13) En radioterm och förkortning av ordet avannonsering
(av ett radioinslag).

Jenny Mattsson | f o t o TT Nyhetsbyrån
månen. Rymdkapplöpningen handlade både om att vara först och om
att visa omvärlden vilket land som
var starkast, både när det gällde
teknologi och militär styrka. Efter
andra världskriget växte spänningarna mellan de tidigare allierade
länderna USA och Sovjetunionen
och tävlingen om vem som var först
och bäst i rymden var också en del
av det som kallades Kalla kriget. Resultaten från rymdforskningen gick
att använda militärt, raketer som
kunde träffa månen kunde också
träffa motståndaren med kärnvapen
med hög precision.
Sveriges Radios lyssnare röstade
fram månlandningen som det viktigaste historiska radioögonblicket i
kategorin Vetenskap.
LYSSNA HÄR:

13

Lodrätt
1) Den kommersiella radiostationen NRJ startades i detta land
där huvudstaden baklänges kan uppfattas som både seg och
söt.
2) Ett numera övergivet begrepp inom fysiken som ibland
används för att beskriva något som radio sänds över.
3) Röststark och soulig talang från Stockholm som gästade
P3 Session i oktober.
4) Ett mycket trendkänsligt radioprogram där diskussionerna
ofta blir livliga och leds av en Storm. Hade premiär 1988 och
sänds fortfarande.
5) Stora på 1990-talet med hits som Radio Free Europe och
What´s the frequency Kenneth.
10) En radioterm och förkortning av ordet påannonsering
(av ett radioinslag).
11) Om radioprataren på vintern inte bär en luva kan det låta
riktigt illa i etern på grund av...

Vågrätt: 1) Frekvenser 6) El 7) Alm 8) Ken 9) Snabbt 12) Kakan 13) Ava
Lodrätt: 1) Frankrike 2) Etern 3) Elias 4) Spanarna 5) REM 10) Påa 11) Snuva

Rätt svar:
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KRÖNIKAN

VINJETT

Lisa Wall:

SÖK TRÖST
I KONSTEN
foto

Sammanfattningar av vetenskapsnyheter, aktuella reportage,
fördjupningar och analyser av händelser från veckan som gått.
sverigesradio.se/p1

Mattias Ahlm

❱❱ »Stolen! Det är inte rätt stol!«
»Nä, den kommer tydligen imorgon…«
»Men de kommer inte hinna repetera en enda gång med rätt stol!«
Hälften av golvet under våra fötter
börjar röra sig: »Oj, nu testar de
vridscenen, vi får nog flytta på oss!«
Det är en helt ovanlig dag på P2.
Vi förbereder en direktsändning från
Malmö Opera, de sätter upp Eugen
Onegin, och jag har i dagar läst på om
Pusjkin, Tjajkovskij, duellerna som var
så poppis i Ryssland ett tag (som dödade Pusjkin och som dödar en poet i
operan) och om olycklig kärlek…
»Librettot måste ut på hemsidan –
så de lyssnare som inte förstår ryska
kan hänga med«.
En säregen mix av allt det som är
den minsta kanalen i Sveriges Radio,
med det gemensamt att det är musik.
»Kan ni göra en film och lägga ut på
sociala medier?«
Vi förbereder en film om att operan
EGENTLIGEN borde vara uppkallad
efter den kvinnliga huvudpersonen,
Tatjana. Jag föreställer vara kränkt å
hennes vägnar. Producenten köper
en mikrofonförstärkare så vi kan ha en
vanlig mikrofon till mobilen. Vi skrattar
så vi gråter mellan tagningarna.
Läser en operabok från 1944, där
ryssar beskrivs som »överkänsliga« och
»hetlevrade« och Pusjkin beskrivs som
exotisk och med n-ordet – på grund av
sitt mörka hår och sitt vilda leverne.
Det är inte svårt att dra paralleller
till vår tids politiska diskussioner när
människor än en gång sorteras i »vi«
och »dem« och tillskrivs egenskaper på
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grund av utseende.
Tjajkovskijs liv (precis som Pusjkins)
slutade i förtid. Tjajkovskij var homosexuell i ett Ryssland som då – som nu
– förbjöd vissa människors kärlek. Han
drack ett glas okokt vatten i kolerans
tid. En del säger att han hotades av
skandal, andra säger att han bara inte
orkade leva med brustet hjärta längre.
Han blev 53 år. Under sin levnad skrev
han något av den mest skira, vackra
och tragiska musik som någonsin
skrivits.
Dagen före vår direktsändning
utsätts Paris för de fasansfulla terrordåden, och vi diskuterar hur vi ska ta upp
det i vår sändning. Ska vi ens beröra
det? Eller ska vi vara en fristad, en
oas dit alla kan komma för att läka en
stund?
Vi bestämmer oss för att prata om
hur viktigt det är att vi alla kan samlas
tillsammans och söka tröst i konsten.
Jag tänker tillbaka på en av intervjuerna jag gjorde i veckan, med
föreställningens ryske dirigent Michail
Jurowskij, och hur han med eftertryck
(och kraftig rysk brytning) säger:
»We don’t speak Russian – we speak
music«.
Och där är vi. I P2 – vi talar ingens
och allas språk. Vi talar musik. ■
❱❱ Lisa Wall är medarbetare
på P2. Du hör henne
bland annat i Elektroniskt.
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VINJETT

ELEKTRONISKT i P2
I Elektroniskt i P2 hör du den hetaste nya elektroniska musiken. Knaster, sprak,
digitala pulser, analogt skorrande, fältinspelningar, hårda beats och ambienta landskap
blandas i programmet som undersöker den elektroniska musiken på djupet.

VARJE SÖNDAG 20.00-22.00
sverigesradio.se/p2
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