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”Ung virkelighet på radio. Gode historier som får
deg til å utsette andre gjøremål.”
•
•

•
•
•

Ferske P3 Dokumentar portetterer hvordan det er å vokse opp i Norge i dag – gjennom å
fortelle historier om ulike unge mennesker. Første sending i februar 2012.
Historiene vi forteller skal ikke først og fremst være viktige – men spennende. De skal være
relevante for vår målgruppe (P3s målgruppe er 15-30 år). Litt som på film: Hovedpersoner,
handling og dramaturgi.
30 minutter lange radiodokumentarer som sendes hver søndag kl 09:03 på NRK P3.
Redaksjonen består av tre faste radioreportere + én prosjektleder fra P3.no + varierende
antall nettjournalister fra dokumentar til dokumentar + frilansere.
P3 Dokumentar er så mye mer enn bare et radioprogram ...

Historiene spres både på radio og nett
•

•
•
•
•

Hver dokumentar publiseres på P3.no/dokumentar med tematisk overbygging og tilhørende
fortellinger hver torsdag ettermiddag. Foruten å kunne strømme og laste ned
radiodokumentaren (podkast) så kan man sjekke nettartikler med videoer, soundslides og
bildegallerier.
Vi tipser desken til NRK.no, som publiserer en pakke på forsida.
Samme dag gjester vi ettermiddagsprogrammet Verdens Rikeste Land på NRK P3 og spiller av
klipp og snakker om ukas dokumentar – forteller at den er tilgjengelig nå på nett!
Radiodokumentaren sendes i sin helhet kl 09:03 på søndag på NRK P3.
Dokumentaren og temaet debatteres den påfølgende mandagskvelden på radioen i
innringerprogrammet Hallo P3.

Enkelt og interessant
•

•
•
•

Noe for alle: Man trenger ikke lytte på radiodokumentaren, man kan godt bare lese artiklene
eller se videoene. Men kanskje de som besøker P3.no/dokumentar trigges til å begynne å
abonnere på podkasten? Kanskje de som hører dokumentaren på lufta blir nysgjerrige og
besøker nettsiden?
Fortellingene skal være enkle å dele (på Facebook og Twitter). Vi ser at mange gjør det.
Design og formater som fungerer både på vanlig skjerm, på nettbrett og mobil.
Journalistene er med og snakker i debattfeltet. Vi modererer og prøver aktivt å få debatten
inn på en konstruktiv retning.

Dokumentaren Politi og råner
skapte engasjement!

P3 Dokumentar engasjerer bredt, lavt og høyt
•
•

•

•

”Politi og råner” handler om driftingmiljøet i Norge. Om Emil på 21 år som elsker fart og
spenning. Og som har mistet førerkortet sitt seks ganger!
Snakkis blant de i miljøet, snakkis blant de utenfor miljøet. Alle hadde en mening om
historien og temaet. Delt relativt mye på sosiale medier (de nyere prosjektene har blitt delt
mye mer).
Debattfeltet tok av. Noen mente fremstillingen var rett på, andre mente vi tok feil. Noen
kritiserte de som ble intervjuet, andre støttet dem. Vi ble med i debatten, og laget
oppfølgingssaker – som altså ble en integrert del av prosjektet på nett.
Aktualitetsmagasinet Her og nå på NRK P1 tok tak i noen problemstillinger som kom frem i
dokumentaren – samferdselsdepartementet måtte svare. Også dette har vi integrert i
dokumentarprosjektet P3.no/dokumentar.

En uventet suksess
•

•
•

•

Dokumentaren ”Studine søker deltidsjobb” ble den mest leste saken på NRK.no i uke 15 med
sine 102 812 treff / 91 182 unike brukere. Nesten dobbelt så mye trafikk som nyhetssaken på
andreplass.
Vi klatrer stadig på podkastlisten til NRK, og på tross av at vi ikke har frontet dette tilbudet
noe spesielt så var vi sist uke den 15. mest nedlastede podkasten (av 68) i hele NRK.
Vårt mål er ikke først og fremst å engasjere unge – i noen spesielle kampanjer eller retninger.
Vårt mål som journalister er å gi de unge historiene, kunnskapen og ulike tankekors å
engasjere seg ut fra. Man skal bli berørt av fortellingene, og kanskje tvinges til å ta stilling til
noe de ikke visste at de brydde seg om?
Drømmen er at P3 Dokumentar blir så pass kjent og familiært blant våre lyttere/lesere at de
selv til slutt vil være premissleverandørene: At unge selv kommer til oss med gode ideer og
forslag til historier vi burde grave i, lage og fortelle videre.
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