Våra tio bästa tips till blivande journalister!
Journalistyrket är populärt. En del kallar det till och med för världens roligaste jobb. Vår
utbildning har många sökande och vi får ofta frågan vad som krävs för att bli journalist.
Vi tycker det är bra att man funderar igenom krav och förväntningar innan man börjar en
kostsam utbildning. Därför bjuder vi gärna på några goda råd och uppmaningar som ofta
återkommer under utbildningen.

1. Attityden
Journalistyrket är inte som vilket jobb som helst. Du skall vara kreativ, ha egna idéer, kunna ta en motgång
och bli bedömd. Det krävs alltså mycket engagemang och rätt attityd för att bli en bra journalist.

2. Nyfikenhet
Kanske vårt bästa tips! Utan nyfikenhet – ingen motor i arbetet. Och det journalistiska arbetet är aldrig
avslutat. Bra historier kan alltid bli bättre. En bra journalist slutar aldrig att vara nyfiken!

3. Stress
Tidspress är en naturlig del av journalistyrket. En kick för några. En plåga för andra. Man behöver inte
älska stress (vem gör det?), men man måste vara beredd att leva med ständiga deadlines.

4. Värdera och strukturera
Journalistik handlar om att ständigt värdera och prioritera i ett stort informationsflöde. Oftast under
tidspress. Då krävs att du kan fokusera, strukturera och jobba under press.

5. Häng med
Journalister rapporterar om verkliga förhållanden. Ofta skall man förklara komplicerade saker utan
ordentlig förberedelsetid. Bred allmänbildning är därför bra. Journalister behöver kunna lite lagom om
väldigt mycket.

6. Samhällsintresserad
Mycket av dagens journalistik handlar om juridiska frågor, ekonomi, jobb, kommunal service, klimat,
internationella konflikter. Ett grundmurat intresse för politik och samhällsfrågor gör jobbet lättare och
betydligt roligare.

7. Empati
Journalister har makt. Många får stora förtroenden som det gäller att handskas försiktigt med. Men
uppmärksamheten som ofta följer med jobbet kan också skapa en fartblindhet och det är lätt att glömma att
varje publicering kan skada människor. En bild, en ogenomtänkt mening, ett förfluget ord kan sätta spår för
livet. Därför är det viktigt att journalister är människor med stor empati.

8. Berätta historier
Journalistik är i grunden små och stora berättelser. Lusten att berätta är en viktig drivkraft i jobbet.

9. Språket
Oavsett om man jobbar med tidning, radio eller teve är vårt viktigaste redskap orden och språket. Att
ständigt utveckla sitt språk, läsa mycket och våga låta sig inspireras av vad andra skrivit är viktigt.

10. Se det stora i det lilla
Journalister vill beröra. För att kunna göra det måste man försöka komma nära, hitta den lilla händelsen
som kan gestalta den stora frågan. Som den klassiska historien om den amerikanske reportern som beskrev
amerikanernas sorg efter mordet på Kennedy genom en intervju med dödgrävaren som grävde presidentens
grav.

