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- I dag tipsar Jasmin om något man kan lyssna på. 

Mm, det stämmer. Jag vill rikta uppmärksamheten mot Sveriges Radio och en av deras populäraste 

poddserie som heter P3 Dokumentär.  

För om det är något själv personligen uppskattar så är det att lära mig nya saker samtidigt som jag ägnar tid 

åt något annat, till exempel då jag är på väg någonstans, är hemma eller bara ute på en promenad.  

 

Så därför vill jag tipsa om P3 Dokumentär, som görs alltså av Sveriges radio som har sammanlagt hundratals 

olika program och består av fyra stora kanaler – det är P1, P2, P3 och P4. Och så finns det också Sveriges 

radio Finska, där jag själv arbetat tidigare.  

Men kort om Sveriges Radio: Varje kanal producerar alltså dokumentärer och dom som har mest lyssning 

över hela landet  är P3 Dokumentärerna. Varför då? Jo, för att avsnitten handlar om stora nyhetshändelser 

över världen och är väldigt spännande! De kan handla om allt från skolskjutningen i Jokela, dubbelmordet 

på Ikea till p-pillerskräcken och mordet på 2Pac. 

 

- Har du något avsnitt som är speciellt intressant med tanke på pandemin? 

 

Ja, vilken passande fråga Henrik. För nu har det ju gått tolv år sedan vi senast befann oss i en pandemi – och 

då var det alltså svininfluensan som dödade 31 personer i Sverige och fyra i Finland. 

Så därför tänkte jag tipsa om P3-dokumentären “Svininfluensan och vaccinets offer” som publicerades 

under hösten 2020. Och den är ju rätt så intressant för där hör man hur det svenska samhället resonerade, 

vilka lärdomar som dragits till idag och hur det gick för dom som fick allvarliga konsekvenser efter vaccinet. 

Och sen så minns jag också tillbaks till gymnasietiden själv, för då gick jag nästsista året på gymnasiet, och 

blev vaccinerad.  

Ja och i dag står världen inför större utmaningar, så det känns också intressant att blicka bakåt och se hur 

ett samhälle väljer att agera i kris och kanske också fundera på hur vi kommer att se tillbaka på den här 

tiden efter 10 år.  
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