
EN BOK – MÅNGA RÖSTER
Alla skriver olika. Det ena sättet att skriva är inte nödvändigtvis bättre än det andra.  
För att berättelserna i boken Tågsemester inte ska spreta för mycket kommer samtliga bidrag att 
redigeras. Syftet med redigeringen är att få texter som är språkligt okej och begripliga för läsaren, 
inte att stöpa alla i exakt samma form. En del av charmen med den här boken är att flera sinsemel-
lan olika röster kommer till tals.  
Ingen text kommer att lämnas till tryck utan att skribenten godkänt redigeringen.  
Texterna i boken ska vara omkring 8 000 tecken (inkl blanksteg) långa beroende på hur lång resan 
är. Några kan få vara lite längre, andra kortare. 
Förutom själva reseberättelsen vill vi ha en kompletterande faktaruta till varje text.   

VIKTIGT!  
Tänk på att du som skribent ansvarar för att de personer som du namnger i texten har gett sitt 
medgivande till att vara med i boken.

TÅGSEMESTER
NORDEN EXTRA ALLT
skriv- och bildtips (3 sidor)

OBS! Omslaget är endast en dummy.



LÖPANDE TEXT
(Läs ”du” istället för ”ni” om du är ensam resenär)

Börja med bakgrunden:
Vilka är det som har gjort resan? Resvana vagabonder eller nybörjare?
Varför ville ni göra just den här resan?
Hur gick tankarna under planeringen?
Hur påverkade budget och tidsramar upplägget?
Hur tänkte ni när ni valde resväg? Vad var det som lockade med olika sträckor/orter?

Fortsätt med förberedelserna:
Hur köpte ni biljetter/interrailkort? Tog ni hjälp av resebyrå eller klarade ni det själva?
Bokade ni allt i förväg eller gav er iväg på vinst och förlust?
Hur såg packningen ut? Ryggsäck eller rullväska? Cykel? Barnvagn? Kylväska? Kudde och filt? Re-
seapotek? Datorer, plattor, mobiler och laddare? Böcker, spel och leksaker? Dela gärna med er av 
smarta tips!

Berätta om resan:
Beskriv tågresan/resorna och berätta om stopp/övernattningar på vägen. Skriv även om platser, 
aktiviteter, sevärdheter och restaurang- och utflyktstips.
Hur var standarden och komforten ombord? Rent och bekvämt? Utbudet och prisnivån i bistro/ser-
vering? Gott om bagageutrymme? Fungerande wifi ombord? Möjlighet att ladda mobilen?
Vackra/spännande platser som passeras? Sträckor med extra fin utsikt?
Hur lång tid tog respektive tågsträcka?
Kändes någon sträcka för lång (hade det varit bättre att dela upp i två etapper?)?
Berätta också om sådant som inte gick på räls. Blev tåget kraftigt försenat/inställt eller blev någon i 
resesällskapet sjuk – och hur hanterade ni i så fall det?

Avrunda:
Summera och reflektera lite kort.
Blev resan som ni tänkt er? Skulle ni med facit i hand gjort något annorlunda? Lärdomar och erfa-
renheter. Sugna på en ny tågtripp? Vart? Något att önska av tågföretagen i framtiden?

FAKTARUTA
Till varje reseberättelse bifogas en faktaruta. I den anges:
• Resväg (startpunkt – stopp/byten – slutdestination) 
• Resenärer (namn och åldrar på alla i sällskapet) 
• År/månad (när gjordes resan, t ex ”juli 2019”) 
• Semesterns längd (totalt antal dagar resan varade) 
• Antal resdagar/tågtimmar (antal timmar/dagar som själva tågresandet tog)
• Andra färdsätt (båt, buss, bil, cykel m m) 
• Kostnad (på ett ungefär, antingen totalt för hela sällskapet eller per person)

SMÅTIPS
Skriv gärna även mycket korta tips (en eller ett par rader), till exempel:
• Bästa tågsträckan/tågminnet
• Tips/lärdom  
• Varning



BILDER
Till varje berättelse bifogas fotografier. Skicka in bilder i originalskick (ej redigerade eller behand-
lade med filter etc) i så hög upplösning som möjligt. Även bilder tagna med mobiltelefon fungerar 
ofta bra. Lämna gärna in bilder i både stående och liggande format.

OBS! Tänk på att skribent/fotograf ansvarar för att personer som syns på bild har gett sitt medgi-
vande till att vara med i boken. (Gäller inte personer som finns med allmänt, i bakgrunden).
Alla som är med på resan behöver inte återges i bild, men det är bra om någon/några syns.
Vi vill gärna ha bilder som visar resenärer, men även bilder utan människor i fokus. Försök ta bilder 
där personen som fotograferas inte alltid står uppställd och tittar rakt in i kameran.

Förslag på motiv:
• livet ombord på tåg (personer som äter, sover, lyssnar i hörlurar, läser bok, spelar spel, ser film, 
tittar ut)
• bistrovagn
• tågpersonal i uniform/arbetskläder (fråga om det är ok att fotografera!)
• utsikter genom tågfönstret
• tågperronger och stationer (kiosker, serveringar m m)
• tågvagn/lok sedd från perrongen
• skyltar (gärna med koppling till tåg och stationer, t ex skyltar med ortsnamn eller symboler för 
toaletter, duschar, bagageförvaring m m)
• ställen/platser som besöks på olika stopp och på slutmålet (både klassiska/kända sevärdheter 
och okända platser). 

FRÅGOR
Hör av dig till info@evawredeforlag.se om du har några frågor.


