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8 tips från Vagabond för ett lyckat resereportage 
	  

Ett bra resereportage måste få läsaren att känna sig förflyttad från 
läsfåtöljen till en helt annan plats i världen. Därför måste du som 
reseskribent använda dig av alla dina sinnen när du fångar in verkligheten 
och gör dina anteckningar och därefter, sakta men säkert, börjar bygga 
ett reportage med miljöskildringar, scener och dialog.  
 
Att skriva resereportage kräver inte så mycket utrustning. Du behöver en 
penna och ett anteckningsblock. Det är i stort sett allt. Däremot krävs det 
att du gör grundlig research före resan och är uppmärksam på din 
omgivning när du reser. 
 
1. Gör grundlig research 
Då får du en bra uppfattning om vilka vinklar som har gjorts på resmålet 
tidigare och kan lättare ringa in din egen. Det duger inte att ringa en 
redaktion och säga att ”jag ska till Kina, vill ni ha nåt?”. Du måste ha en 
vinkel som är specifik, både geografiskt och ämnesmässigt, till exempel 
”Pekings bästa kaféer”.  
 
2. Anteckna mycket 
När du anlänt till en plats någonstans i världen som du ska skriva om: se 
till att alltid ha anteckningsblocket med dig så att du snabbt kan ta upp 
det och skriva ner dina iakttagelser. Var uppmärksam på allt i din 
omgivning och anteckna mer än vad du egentligen kommer att kunna 
använda. Det är bättre att ha ett överflöd än ett underskott av 
anteckningar från resan. 
 
3. Använd alla dina sinnen 
För att kunna skriva så att du levandegör en miljö, så att läsaren får 
uppleva samma sak som du, måste du använda dig av fler sinnen än 
synen och hörseln. Du bör också beskriva dofter och kanske också smaker 
och känsel. Syftet är att du i texten ska försöka efterlikna din verkliga 
upplevelse på plats och på så sätt öka läsarens närvarokänsla.  
 
4. Skriva i scener 
Att skriva reportage kräver att du istället för allmänt sammanfattande 
skriver stora delar av din text i scener. En scen är en skildring av ett 
händelseförlopp i realtid på en specifik plats under en relativt kort 
tidsperiod. Instruktionen för hur man skriver en scen brukar 
sammanfattas med orden ”visa vad som hände, istället för att berätta”. 
Eller som det mer slagkraftigt brukar uttryckas på engelska: ”show, don’t 
tell”.  
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5. Använda dialog 
Om det finns människor med i scenen och om de säger något, då 
återberättar du inte vad de sa i stora drag, utan skriver ut deras repliker 
och helst också på vilket sätt de uttalade orden. Ett enkelt sätt att få fram 
hur personerna pratar är att variera verbet ”säger”. Istället kan du 
exempelvis skriva ”skriker”, ”ropar”, ”viskar”, ”stönar”, ”jublar”, 
”förklarar” eller ”muttrar” – allt för att ge personen och situationen 
karaktär.  
 
6. Beskriv människor 
Ett reportage blir så mycket mer levande om du inte bara berättar vad 
folk heter och skriver ut deras repliker. Försök också beskriva någonting 
av deras personlighet. Då är chansen större att de känns mer levande för 
läsaren. Kanske kan du beskriva något i deras kroppshållning, gångstil, 
klädsel, frisyr, sätt att prata, humör eller temperament.  
 
7. Tänk att du ska bygga lego 
Många fastnar redan i inledningen, andra tycker att det är svårt att hålla i 
den röda tråden och att få till en snygg avslutning. Men att skriva 
reportage kan vara som att bygga lego. Tänk dig att ditt reportage ska 
bestå av ett antal scener. Varje scen är som en legobit, i den betydelsen 
att du kan flytta dem hur du vill. Bara för att scen 1 hände före scen 2 i 
verkliga livet behöver de inte komma i den ordningen i texten.  
 
8. Sälj in ditt reportage 
Det är bättre att mejla än att ringa. Skicka inte ditt förslag i ett massmejl 
med flera uppdragsgivare. Mejlet är en sorts jobbansökan så ansträng dig 
lite – att stava fel eller använda slarvigt språk i ett mejl går bort. Skriv 
kort och koncist om din textidé, hur du ska genomföra den och vad som 
gör att just du passar bra för uppgiften.  
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