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Poddar gör mig dum i huvudet 

I mina öron pratar någon nästan hela tiden. Jag har länge tänkt på det som något enbart positivt. 

Det började när jag som 23-åring bodde i Göteborg och blev besatt av att lyssna på gamla Sommar 

i P1 medan spårvagnen segade sig fram mellan Majorna och Humanisten. Det var innan 

smarttelefonens intåg, jag laddade ner filerna på datorn och överförde dem till telefonen med en 

sladd. Jag förknippar fortfarande vissa träd, gathörn och lyftkranar i staden med Johannes Anyuru, 

Kerstin Ekman och Sara Stridsbergs röster. Jag kände min hjärna växa för varje lyssnad minut.  

Senare samma år började jag lyssna på samtals- och aktualitetspoddar, av vilka somliga finns på 

min spellista än idag. Även här var känslan länge den att lyssnandet fick världen att bli större och 

mitt lyssnande i sig en världsförbättring. Varför sitta och älta sina egna små problem när man 

kunde höra Liv Strömqvist säga något dräpande om liberalernas försök till feministisk valkampanj, 

eller Mireya Ecchevería Quesada blottlägga rasismen i det svenska samhället? 

Jag lärde mig massor av poddlyssnandet, det gav mig saker att ta spjärn mot när jag skrev och när 

jag pratade med vänner. Ibland kan det fortfarande kännas så, men nu märker jag allt oftare hur 

mitt eget bidrag i samtal med folk mest handlar om att jag refererar saker jag hört sägas i en podd, 

utan att tillföra något eget. Om det dessutom visar sig att den jag talar med har lyssnat på samma 

poddavsnitt kan vi sitta och referera av och an, i tron att vi för ett eget samtal fastän vi bara gör 

en cover på nån annans. Mitt i allt känns poddarna inte särskilt vidgande längre, utan mer som 

ett tankens ekorrhjul. 

Inga tankar föds i vakuum, och att lyssna på andra är på många sätt en dygd. Men mitt sätt att 

lyssna på just samtalspoddar handlar mest om att översköljas av en ström av åsikter och stimuli 

för att slippa lyssna på min egen hjärna. Här skiljer sig poddlyssnandet från bokläsning och verkliga 

samtal. Jag konsumerar istället för att engagera mig, jag blir bekväm med att låta någon annan 

formulera mina tankar för mig. 

Problemet är inte nödvändigtvis poddmediet som sådant, utan mitt sätt att använda det som 

snuttefilt – det går ju att göra poddavsnitt om precis vad som helst. Men jag har ändå slagits av 

skillnaden, nu när jag under min föräldraledighet tillbringat mycket tid hemma med Radio Vega 

spelande, att det inte alls har samma dövande effekt. Inte för att innehållet skulle vara bättre – 

det här är inget försvar för flödesradions ytlighet eller musikutbudet – utan för att 

radiolyssnandet ställer mig inför en massa fenomen och röster som jag själv aldrig hade valt att 

leta upp.  



Istället från att lyssna med förförståelsen av att jag kommer hålla med, måste jag själv förhålla 

mig till det som sägs i radions sammelsurium. Inte för att romantisera statsmedia – det styrs 

förstås också av hegemonier och kan inte vara enda plattformen för samtal. Men när public 

service är som bäst kan det rentav ersätta den aktivitet vi är så svältfödda på nu i och med 

pandemin – nämligen att vara ute i världen och umgås med människor vi inte har valt själv. 

Tyvärr verkar det som om Yle:s ledning inte riktigt förstår detta själv, utan tvärtom går in för att 

satsa mer på egna poddar än på radion. Men, lyckligtvis finns det ju fler sätt att behandla sina 

öron om man vill fortsätta att tänka. Ett av dem är att faktiskt låta det vara tyst ibland. 
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