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Hur fångar du dina läsare? Hur höjer du din lön? Hur vet du om du vill 
frilansa? Hur får du ordning på ditt skrivbord? Hur får din din röst att låta 
bättre? Hur ska du lägga upp arbetet när du ska göra ett reportage?

Det här är bara några av de frågor som Augustin Erba arbetat med till-
sammans med några av Sveriges och Finlands främsta journalister.
Under åratal av workshops och coachningar har Augustin Erba tagit 
fram lösningar som hjälper dig som är journalist eller försörjer dig på 
att skriva.

Augustin Erba arbetar just nu med att organisera ledningen på Sveriges 
Radio, men har tidigare arbetat på SVT Aktuellt, TV4, Ekot, Folkra-
dion, UR och Morgonpasset i P3. Han har frilansat för DN, SvD och ett 
antal tidningar och kom ut med den prisbelönta romanen Ensamhetens 
broar under 2009.
Den bredd Augustin Erba fått genom att arbeta som producent, desk, 
programledare, reporter och researcher inom press, radio, tv och webb 
har han använt för att utforska grunderna i hantverket. Under tjugo år 
har han arbetat med att utveckla och förfi na tekniker som gör din var-
dag som journalist lättare.

Pressröster: 
· Vi använder hans metoder nu, vi kallar det Erba-stuk.
Stor rikstäckande redaktion
· Som att någon kommit in och ruggat upp hela redaktionen med stål-
borste.
Framstående kulturjournalist
· Det förändrade mitt liv, jag menar verkligen det.
Journalist med över tjugo år i yrket.
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För beställning av recensionsexemplar och övriga frågor kontakta: 
Fanny Birath, Norstedts, 08-769 88 83 eller fanny.birath@norstedts.se

Så blir du en bättre journalist (och gladare)
Av Augustin Erba

Norstedts Förlagsgrupp grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag med ambitionen att också vara det modernaste. Vi ger ut böcker under förlagsnamnen Norstedts och 
Rabén & Sjögren. Utgivningen omfattar skönlitteratur, fackböcker, referensverk och barn- och ungdomsböcker. Företaget är ett helägt dotterbolag till Kooperativa Förbundet 
(KF), omsätter 500 mkr och har 180 medarbetare.
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