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Ideen til en god reiseartikkel
Hva er en god artikkel? 
En god artikkel får leseren til å lese hele teksten, og snakke om den.

Hva er en god reiseartikkel? 
En god reiseartikkel gir leseren muligheter til å se verden før de reiser. 

Har du reiselyst – Har du skrivekløe? 
Da bør du begynne å skrive reiseartikler.  
Du kan lage din egen blogg, for eksempel? 
Du kan tilby artiklene til reisemagasiner, aviser osv. 
Du kan publisere på Reiseliv.no 

Ideen til en god reiseartikkel kan komme når som helst; når du våkner om morgen, ligger i 
badekaret, leser en historie, går tur i fjellet eller sitter i solnedgangen i Sahara med kun en kamel 
som reisevenn. Ideer har det forunderlige ved seg at de kan dukke opp når som helst, hvor som 
helst. Hos oss alle. Jo mer du skriver, jo flere ideer dukker opp.

Ta vare på ideene dine, samle mest mulig underlag og la tankene fly. Når du skal begynne å 
skrive, bare begynn med en setning, fortsett med neste, og neste. Når du først er i gang, da 
kommer setningene løpende til deg. Grip dem, skriv dem ned og ikke vær redd for å bruke 
språkets fargeblyanter. Det er ikke det samme som å være svulstig og å fylle en artikkel med 
superlativer - skrytende ord. Unngå det!

Når du har gjort den jobben, da begynner du å rydde i setninger, flytter dem, stryker, legger til og 
finpusser. Mer finner du på tipsene: Slik disponerer og skriver du ut, og Tittel og ingress må 
henge sammen med hovedbildet.
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Hvem er leserne du vil skrive for?
Hvem vil du at skal lese artikkelen din? Kvinner? Menn? Gamle eller unge? Kanskje folk som er 
spesielt interessert i hotelldrift, eller turister som bare ønsker seg sol og en sandstrand?

Mediet du skriver for (eller bloggen din) kan jo være avgjørende for dette. Uansett bør du ha en 
målgruppe i tankene når du skriver. Ivar Aasen skrev en gang "Lags åt alle kan ingen gjera." Sånn 
er det også med din artikkel. Da er det bedre å gi én gruppe mennesker det de ønsker seg fullt ut 
av det du har.

Så kan det også være greit å vite at det er to hovedgrupper av lesere. Det ene er fagfolk som 
helst leser sine egne fagblader. Da må du tilfredsstille disse på den måten de ønsker informasjon 
om faget, også det kan være reiserelatert. Her kommer flyreiser, hoteller, økonomi etc inn.

Det andre er forbrukere, folk som vil reise for å oppleve og ha ferie. 

Det skal ikke mye til, ofte bare noen få ord innimellom, så treffer du blink hos den målgruppen du 
ønsker å nå.

Et tips er jo å skive ut en generell artikkel som en slags mal. Så velger du ut for eksempel 2-3 
grupper, og legger inn passende doser interessante opplysninger og ordvalg som treffer hver av 
disse gruppene. Og vips, så har du tre forskjellige artikler. Spesialsydd for variasjonen av lesere. 
Disse kan publiseres som originaler i ulike medier.

Vær obs på at vi lever i en Google-tid, med artikler på Internett. Google og andre søkemotorer er 
ikke så glad i å finne samme artikkel på flere nettsteder. Klipp og lim-teknikken gir deg ofte lavere 
score hos flere søkemotorer. De vil helst ha god ferskvare, originalt på hvert nettsted.
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En kritisk eller snill reiseartikkel?
Du har sikkert lest mange av dem, artikler om de flotte hotellene, deilige bassengene og 
flotte, røde solnedgangene. Reiseartikler har en tendens til å være fulle av lykke, glede og 
livsnytelse. Joda, de er helt umerkede reiseartikler, vi liker å lese slike. 

Men reiseartikler kan være så mye mer. For eksempel fra en vinterhelg i Nordmarka i telt, 
med forfrosne fingre og umulig å koke seg morgenkaffe, en biltur i Europa med mer 
problemer enn gleder, en tilfeldig vandring i fattiggater i en storby eller en ettertankens 
artikkel fra "The killings fields" i Kambodsja. Det ene avskriver ikke det andre. Tenk hvor full 
verden er av muligheter for å velge tema for en reiseartikkel. 

Vi kan kalle en hyggelig omtale av et reisemål som en snill artikkel, uten noe negativt eller et 
par kritiske blikk på noe om hva som gjerne finnes mange steder der ute i verden. Det kan bli 
en hyggelig, snill artikkel som bygger oppunder lysten til å reise dit, og nyte en fin ferie.

En kritisk reiseartikkel kan for eksempel være fra en gate eller bydel i en storby hvor det er 
mye fattigdom, mennesker som sliter og lider uten særlig håp for en bedre fremtid selv for de 
fremtidige generasjoner. Det kan bli en god og medrivende artikkel.

En artikkel kan også være begge deler; en flott beskrivelse av reisemålets mange fine dager 
for en tilreisende, men at reisemålet også har sine tydelige baksider, fattigslige bakgater.

.
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Reiseartikkel som en reportasje
Reportasje er en helt utmerket måte å skrive ut en reiseartikkel. Reportasjer generelt er vanlig 
innen journalistikken og de fleste medier.

Det som forklarer at en artikkel er en reportasje, er at forfatteren forteller om et sted, gir en 
beskrivelse av hva som skjer der, gjerne hva leseren kan gjøre, se eller kun tenke over det 
reportasjen forteller. Det kan være en snill reportasje, en kritisk reportasje eller en blanding.

Reportasjen er preget av forfatterens egne ord og inntrykk, gjerne ispedd kommentarer. I 
reportasjen kan også folk som forfatteren møter få si sine meninger. 

Eksempelvis lager forfatteren en reportasje fra en sommerpark, i Norge eller i utlandet, og 
beskriver mye av det som skjer der. Det kan være synspunkter og meninger på maten som er 
tilgjengelig, årets nye attraksjon, kostnadsnivå osv. I sum en gjennomgang av sommerparken. 
Mange plussider hvis sommerparken fortjener det, og gjerne noen kritiske innslag. Eller motsatt 
om det er virkeligheten forfatteren opplever den dagen hun/han er på besøk.

Leserne skal sitte igjen med en følelse av at de har fått et innblikk i om sommerparken er noe å 
besøke, eller ikke. Kanskje den er for barnslig for voksne mennesker. Kanskje den er ideell for en 
familie. Den er i hvert fall ikke noe for ungdom som søker spenning og høye roller coastere, 
spinnspidere, speedmonster, thundercoaster og hva alle slike skrekk og gru opplevelser heter. 
Eller er det nettopp det som skal beskrives i reportasjen? Kanskje nettopp skrekklysten ungdom er 
målet for reportasjen.

Et besøk på et barnehjem i et fattig land kan også være en reportasje, hvor forfatteren beskriver 
hensikten med barnehjemmet, om barna har det bra, hva kan fremtiden deres være osv. I en slik 
reportasje kan forfatteren gjerne legge inn noe av sitt personlige engasjement, uten å overdrive. 

Da er det nevnt; overdrivelser gjør seg sjelden bra i artikler, og gir fort en motsatt effekt hos 
leseren, motsatt av hva forfatteren hadde tenkt seg.
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Feature - den store utfordringen
Feature? Hva er det? Og hva har ost og rødvin med feature å gjøre?

Feature er en sjanger innen journalistikken. På norsk kalles det ofte pregartikkel. Å skrive en 
pregartikkel er ansett som mer krevende enn for eksempel en reportasje. Vanligvis er det mer 
arbeid som ligger bak denne sjangeren, blant de mangfoldige artikkeluttrykk som finnes.

Feature er gjerne beskrevet som å være mer litterær og går dypere inn i et tema. Det er mer 
forfatterskap enn journalistikk. Her er utfordringen, men ikke minst mer spennende å jobbe med.

De første årene av Internetts liv ble det ofte sagt, og journalister lærte det, at tekster som skulle 
publiseres på Internett måtte være korte, og nærmest uten litterære ord og vendinger. Folk ville 
ikke scrolle nedover på skjermen, var mantra. Etter en modningstid for Internett, ser vi i dag at 
det publiseres mange flotte featureartikler. Moralen med denne skriveveilederen: tenk også 
feature! De gjør seg godt på Internett. Mange nettmagasiner blir nå lest like mye på 
smarttelefoner som på en PC-skjerm, og da er en lang artikkel grei når leseren sitter på toget. 

Så til ost, rødvin og feature. Dette er ment som et eksempel på en pregartikkel. Du som forfatter 
har fattet interesse for franske oster, og tilhørende franske viner. Tenk deg hvilken spennende 
pregartikkel det kan bli! Du reiser til Frankrike, oppsøker ysterier og vingårder, samler fakta, 
uttalelser, motstridende og meninger alt du kommer over. Gjerne et par restauranter også. Alle 
du møter, snakker du kun om fransk ost og vin. Når dette er samlet, da har du underlag for å 
skrive en fantastisk pregartikkel.

Tips: Let rundt i medier som publiserer features, les disse og lær uttrykksmåter og helheten i 
artiklene. Bildet over har også et par loffskiver. Kanskje blant de første ordene i artikkelen kan 
handle om loff, hverken ost eller vin? Gjør leseren nysgjerrig. 
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Slik disponerer du og skriver ut
For at du kan ha en oversikt over alt du vil ha med i artikkelen, kan den lønne seg å lage en 
disposisjon. Du vil helt sikkert oppleve at du bryter mye av det du har satt opp i disposisjonen når 
du begynner å skrive. Det har ingen betydning. Å skrive er en prosess, og da er alt lov for å 
komme frem til en høyst lesverdig artikkel.

Du har samlet masse materiale og underlag, alt fra egne notater, søkt på Internett, brosjyrer, bøker 
- alt fra reisehåndbøker til kokebøker, alt ut fra hva slags reiseartikkel du skal skrive. Så bruker du
alt dette for å sette opp en disposisjon. Du har kanskje vært i Paris og skal skrive en artikkel om
ettermiddagslivet i storbyen, slik som på bildet over. Eller du har vært i USA og tenker at en
artikkel om creolsk mat fra Mississippi kan være bra. Sistnevnte kan ta utgangspunkt slik:

Arbeidstittel: Creolsk mat i Mississippi. (Endres senere. Se Tittel, ingress og hovedbildet)
Ingress: Må ha med sted, person som er intervjuet og en matretts innhold.
Historien bak creolsk mat
Uttalelser av damen jeg intervjuet
Beskrivelse av stedet vi er
Mer uttalelser av damen
Råvarenes betydning og hvor de kommer fra
Kommentar fra han vi kjøpte råvarene av
Et innsalg om andre creolske tradisjoner
Tips til å lage creolsk mat på kjøkkenet i Norge
Innsamlede reisetips
Evnt faktarute om det franske i Mississippi

Her har du mye å gripe tak i. Som allerede nevnt i dette skrivetipsheftet; begynn å skriv, skriv og 
skriv og ikke tenkt på det perfekte. Disposisjonen er bare leirklumpen en pottemaker har på 
dreieskiva. Etter hvert som den snurrer rundt blir artikkelen til, og du gjør den bedre og bedre, for 
til slutt å finpusse til det du ønsker: Nemlig at dette er den beste artikkelen du hittil har skrevet.

Og sånn skal du tenke for hver ny artikkel du begynner på. Øvelse gjør mester, heter det.
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Mellomtitler og billedtekster

Tittel, ingress og hovedbildet
Tittel er det viktigste ved en artikkel. Deretter ingressen. Men over disse troner illustrasjonen. En 
artikkel pyntet med dårlig bilde, kjedelig tittel og intetsigende ingress betyr at du sier til leserne: 
Bla' videre - her serverer vi ikke noe av interesse.

Eksempelvis bildet over. Bra foto. Du kan liksom ikke la være å kikke på det. Hva er det hun driver 
med? Jo, hun snakker i telefonen. Vil det da passe med en tittel slik: Markeder i India bugner av 
grønsaker. Eller: Dramatisk møte med tigre i Indias nasjonalpark. Du ser at det ikke passer?

Bildet henger godt til en tittel som: Sosiale medier og chatting tar Indias ungdom med storm. Eller: 
Trend i India at ungdommen forelsker seg uten familiens påtrykk. Ser du koblingen mellom bilde og 
tittel i disse forslagene? Første tittel viser at mobilen åpner en helt ny verden for Indias ungdom. 
Andre tittel handler om frihet til kjærlighet. Bildet viser en glad ung kvinne som kanskje snakker 
med sin kjæreste. Slike koblinger av bilde og tittel er avgjørende for å få lesernes oppmerksomhet.

Artikler har vanligvis en ingress. Denne er et kortfattet sammendrag av artikkelens innhold. Det 
som står i ingressen skal friste leseren til å lese videre i brødteksten. Finn det positive og 
dramatiske i artikkelen, skriv korte setninger og ikke lag ingressen for lang. Ingress er fra latin og 
betyr innledning. Brødtekst er resten av artikkelen, et navn fra tiden da typografene fikk betalt for 
det de greide å sette (skrive) i løpet av en dag, med andre ord; de jobbet for det daglige brød.

Mellomtitler og billedtekster syndes det ofte med. Det er noe som gjerne slenges tilfeldig på til 
slutt, og er mer intetsigende enn informativt. Jobb grundig med både mellomtitler og billedtekster, 
det hever kvaliteten på artiklene dine, og inviterer leserne til å gå gjennom hele teksten din. Altså: 
Først ser leseren hovedbildet, så tittel, deretter ingress. Og de leser faktisk mellomtitler og 
billedtekster før de går løs på brødteksten. Tenk over det når du skriver reiseartikler. 
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Hulter til bulter, løse tråder og masse feil

Sjekk og korrektur

En artikkel skal være ryddig. Leseren skal konsentrere seg om den historien du har å fortelle, 
ikke om hva som ikke henger sammen med hva. En rød, ryddig tråd, er en god lignelse på 
hvordan en artikkel er bygget opp.

Når du skriver den første versjonen kan innholdet lett bli springende. Du kommer tilbake til 
samme poeng både to og tre ganger. Du har flere unaturlige overganger mellom avsnittene, 
og det er flere løse tråder som ikke har sin naturlige plass i teksten.

Da har du en ryddejobb foran deg. Du kan flytte avsnitt, setninger og fakta, bygge sammen 
de spredte bitene som ligger "slengt" i teksten og finne den rette plassen som gir tekstflyt.

Når du skriver reiseartikler, er antagelig det meste av innholdet helt ukjent for leseren. Da 
skal du være en god guide, for å bruke et turistuttrykk. Du skal fortelle historien i riktig 
rekkefølge, ha den rette dramatikken og oppfylle leserens reisedrøm. Du kan gjerne ha 
sidesprang, litt "by the way", tilleggskommentarer og tilleggsinformasjon, men som helhet 
hold deg til det du har lovet allerede i tittelen og ingressen.

Leseren mister fort interessen dersom artikkelen er hulter til bulter med løse flagrende tråder.

I tillegg: Vær nøye med fakta. Bruk gjerne et frodig språk, men det skal være sant og uten 
feil. Jugehistorier er morsomme etter en fisketur, men ikke som en reiseartikkel. 

Til slutt sjekker du alt og leser korrektur. Det er lett å overse egne feil i en artikkel. Så det kan 
ofte være en sikring å vente til neste dag med å ta den siste kontrollen. Da er det vanlig å 
oppdage både skriveleifer (typografisk uttrykk for skrivefeil) og kanskje noen endringer av 
setninger, til det bedre.

© Reiseliv.no



Fototips
Vi snakket om foto på temasiden Tittel, Ingress og hovedbilde. Enhver reiseartikkel ikke bare bør, 
men må ha bilder. Ofte sies det at bilder sier mer enn 1000 ord, og det er faktisk sant. 

Når du reiser rundt og samler inntrykk og informasjon til en reiseartikkel, tenk foto samtidig. 
Selvsagt kan du som forfatter la være å ta bilder, for så å hente inn bilder senere fra ulike kilder. 
Men tenk allikevel over hva slags fotomotiver som passer til det du skriver. 

Bruk all din kreativitet, enten du tar bilder selv, eller henter inn bilder i ettertid.

Kilder hvor du kan hente bilder, og bruke fritt til enhver artikkel er: PXhere.com og Pixabay.com 
med gratis bilder, og Dreamstime.com, Istockphoto.com og Shutterstock.com hvor du må betale 
for hvert bilde du bruker. 

Det er også mange andre kilder hvor du kan hente (kjøpe) bilder, men vær oppmerksom på om 
det er restriksjoner. For eksempel på Flickr.com ligger det store mengder bilder, og det er angitt 
på hvert enkelt bilde om du kan bruke det fritt, eller at det er restriksjoner. Alle bilder, også dine, 
har i utgangspunktet en opphavsrett (copyright), gjerne merket med tegnet ©. Det er den enkelte 
fotograf som avgjør hvordan andre kan bruke bildene. 

Tar du bilder selv, bør du angi hvilke rettigheter andre kan ha til dine bilder.

Du kan også legge vannmerke inn i bildene dine. Eksempelvis bruke makewatermark.com. Ikke 
overdriv størrelsen, gjør det elegant. Leverer du bilder til media, er det sannsynlig at de ikke vil ha 
vannmerket bilder, men at din opphavsrett legges i billedteksten.

På Reiseliv.no  https://www.reiseliv.no/tema/feriebilder-fotografering/  ligger det flere artikler som 
omhandler hvordan du tar bedre bilder når du er på reise. 
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Å skrive er å forme bilder med ord
Har du skrivekløe? Har du skrivesperre? Begge er velkjente følelser. Glem skrivesperre og følg 
lysten til å skrive. Det betyr ingenting hvor du begynner. Bare sett i gang. Alt kan endres etter 
hvert som du jobber deg fremover og kjenner gleden med å beherske nettopp skrivelysten.

Bruk alle de ord du har til rådighet i hodet, de fantasier og bilder hjernen danner for å omsette 
det til et bilde av ord som leseren lett vil oppfatte.

Finn din egen personlige skrivestil. Det er det leserne liker å lytte til. Leserne vil gjenoppleve 
dine erfaringer og opplevelser. Å skrive er rett og slett å forme bilder med ord. 

Denne lille skriveveiledningen er forfattet av redaktør Per Henriksen,                         

Vil du lære mer: 
Onlineuniversitetet Campus NooA et eget kurs som heter Nooa Reiselivsjournalist/. 

https://www. .no/course/

Et fotokurs også, som heter  https://www.Nooa.no/course/Reisefotograf/   
Begge kursene for deg som vil avansere.
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