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Abstrakt 
Syftet med den här studien är att lära mig mer om den kreativa processen och se hur 

valet av olika instrument påverkar mitt låtskrivande. Undersökningen grundar sig på 

skrivandet utav fyra låtar på fyra olika instrument. 

 

Egna observationer av den kreativa processen under låtskrivandet och analyser utav de 

färdiga låtarna visar hur instrumenten på olika sätt påverkat låtarna. Det visar sig att 

instrumenten har stor påverkan på musiken både rytmiskt och melodiskt. 

 

Arbetet har resulterat i fyra stycken inspelade låtar varav två utav dem har fått enkla 

arrangemang som till största del grundar sig på idéer som dök upp under skrivandet utav 

dem.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Jag har sedan jag var sju år gammal spelat piano från och till. Nu letar jag mig med 

relativ lätthet runt pianot i vad jag skulle kalla ”brukspiano”. När jag var 15 år bestämde 

jag mig för att börja spela gitarr och där är jag till största delen självlärd. På gitarren 

spelar jag helt andra grejer än vad jag gör på pianot. Även valet av gitarr och sound 

spelar in i hur jag fraserar och rytmiserar. När jag skrev mina första låtar var det gitarren 

jag använde. Det är genom den jag lärt mig den musikteori jag kan och har sedan 

överfört detta rent praktiskt till pianot. Jag har alltid visualiserat klaviaturet i huvudet 

när jag spelar gitarr. Hur jag använder mina färdigheter på respektive instrument 

påverkar förmodligen mitt låtskrivande. Valet av instrument är aldrig något jag 

reflekterat över när jag skrivit låtar. Varken gitarren eller pianot har varit drivande i 

mina produktioner utan fungerat som ett komplement.  

 

Låtskrivande för mig har för det mesta ägt rum i Pro Tools, där jag testat idéer över 

rytmer eller lagt på melodier eller rytmer över något jag tycker låter bra. Min kreativa 

process har präglats av fokus på produktionen med mycket sound design och mer på 

bakgrunden snarare än på text/melodi. Jag har hittills aldrig skrivit en låt som innehåller 

färre än tre instrument. En låt har heller aldrig blivit till i sin helhet bakom ett 

instrument. De gånger en låt blivit till enbart utifrån gitarren har varit i replokalen med 

mina bandkamrater, men det ser jag snarare som ett levande DAW1. 

 

Att skriva musik med sång vid ett instrument kräver att man behärskar att göra båda 

sakerna samtidigt. Att spela enkla ackord och rytmer samtidigt som jag sjunger är inget 

jag har några problem med, men när komplexiteten ökar blir det svårare. Jag är inte 

särskilt van vid att göra det.  
 

 

 

 

                                                             
1 Digital Audio Workstation – exempelvis program som Pro Tools, Logic, Cubase. 
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1.2 Syfte 

 

Jag vill genom att skriva fyra låtar på fyra olika instrument lära mig mer om min 

kreativa process och se hur instrumenten påverkar de färdiga låtarna. 
 

1.3 Avgränsningar 
 

-Jag kommer inte att lägga så stor vikt vid textskrivande. Det är melodi och struktur 

som ligger i fokus och kommer analyseras. 

-Mix/masteringprocessen kommer inte att beskrivas eller prioriteras 

 

2 Metod 
 

2.1 Låtskrivande 

Låtarna skrivs parallellt med varandra med varje enskilt instrument som 

inspirationskälla och verktyg. Jag jobbar en liten bit på vägen med varje låt fram tills 

det att jag anser dem vara färdiga. Måttstocken för om låten är färdig är om det finns en 

start, mitten och ett slut.  

 

De fyra skrivarverktygen är: 

 

Elgitarr 

Piano 

Akustisk gitarr stämd i DADGAD 

Orgel (B3) 

 

När jag skriver låtarna börjar jag så öppensinnad som möjligt och låter instrumentet 

färga min låtskrivarprocess i största möjliga utsträckning. Tanken är alltså att 

instrumentet ska ge upphov till en låtidé och sjungna melodier och rytmer.  

 

Låtarna skrivs färdigt vid instrumentet med melodi och slasktext. Detta för att 

instrumentets karaktär och ”personlighet”, ska ha så stor inverkan på skrivandet som 

möjligt.  
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2.2 Analys 

 

När jag jämför de olika låtarna kommer jag göra det med hjälp av enkla mätningar. 

 

Vilken tonart går låten i? 

Hur stort register har melodin? 

Är det en monoton eller “hoppande” melodi? 

Hur många olika ackord används? 

Graden av färgningstoner till ackorden? 

Genre/likheter med redan existerande verk? 
 

2.3 Arrangering 

 

Jag ska efter att låtarna skrivits arrangera två stycken av dem. Låtarna arrangeras med 

hänsyn till idéer som dykt upp under skrivandet. Arrangeringen är tänkt att ge en inblick 

i hur jag tänkte när jag skrev låten. Med det sagt är det inte orimligt att det tillkommer 

någon slinga eller ljud som jag inte tidigare tänkt på.  

 

Instrumentet låten skrevs på behöver inte vara med i låten efter arrangeringsfasen. 

Troligtvis kommer karaktären att återfinnas. Exempelvis kan piano bli en synt om jag 

anser att det passar arrangemanget bättre.  

 

Valet av vilka två låtar som ska arrangeras görs utifrån hur lyckad jag känner att låten 

kan bli med hänsyn till de arr-idéer jag haft i skrivarstadiet. Valet kan också baseras på 

huruvida låtidén kan förmedlas med/utan arrangemang. 
 

3 Genomförande 
 
3.1 Låtskrivandet på elgitarr 
 

När jag började skriva denna låten var jag törstig efter att testa mina färdigheter på 

elgitarren. Jag bestämde mig för att skriva ett riff/slinga där jag använder fingrarna till 

att spela. Det ger mig möjlighet att på ett renare sätt spela baston och ledton utan att få 
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ljudet utav dämpade strängar på de strängar som inte är önskvärda att spela på. Jag 

ställde mig aldrig frågan om huruvida jag ville använda ett ”cleant” eller distat ljud 

innan jag började skriva. Det föll sig naturligt att sätta förstärkaren på en clean 

inställning, sätta igång min delaypedal och köra. Det är så jag gillar att spela för det 

mesta.  

 

Eftersom mitt elgitarrspel sällan har fått komma fram i låtarna jag har skrivit tidigare 

kändes det självklart att låta det göra det nu när jag skulle skriva en låt utifrån elgitarren. 

Vanligtvis, i mina produktioner, hamnar elgitarren i bakgrunden med någon enstaka ton 

eller enkel rytm i form av traditionellt ackordspel. Nu ville jag göra elgitarren intressant 

som ett eget element. 

 

Efter att experimenterat runt lite hittade jag något jag gillade. Det blev ett något sorgset 

men väldigt rytmiskt riff som kändes inspirerande. Riffet fick utgöra rytmen och 

ackorden i sticket. I verserna använde jag en lite förenklad version. Denna lilla skillnad 

gav ett fräscht inslag och skapade precis den effekt som låtens stick behövde.  

 

Det blev minst sagt en utmaning för mig att lägga sång på detta samtidigt som jag 

spelade riffet. Som novis på detta område fann jag att samspelet mellan instrument och 

sång kom rätt naturligt. När jag spelade mycket på instrumentet tvingades sången ta ett 

steg tillbaka och när sången tog mycket plats fick instrumentspelet ta ett steg tillbaka.  
 

3.2 Låtskrivandet på akustisk gitarr (DADGAD) 

 

DADGAD-stämningen eller ”Celtic tuning” har använts i folk, rock, metal och flera 

andra genrer men populariserades först inom folkgenren. När man spelar öppet på alla 

strängar får man ett öppet sus4 ackord. Något som är rätt charmigt med stämningen är 

att den varken är dur eller moll. 

 

Innan det här arbetet började hade jag ingen tidigare erfarenhet av DADGAD-

stämningen. Det tog lite tid att hitta klanger som lät enhetliga men jag fann rätt snabbt 

glädje i att spela på gitarren. Jag bestämde mig snabbt för att inte bry mig om vad 

tonerna hette eller leta efter förhållandena mellan strängarna utan gick enbart på 
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intuition. Många strängar är ju visserligen samma toner som på en standardstämd gitarr, 

men att gå ifrån det tänket gav mig lite extra frihet i att experimentera.  

 

Utan ansträngning började det låta lite folkligt om min akustiska gitarr. Att spela en 

slinga med vänsterhanden och låta de andra strängarna ligga öppna skapar det ”folkliga” 

soundet i mina öron.  

 

Efter att testat många olika ackord och rytmer bestämde jag mig för att göra om ett av 

de första riffen jag komponerade till ett plockkomp. Det kändes enklare att sjunga till 

och hängde ihop med ett annat plockkomp, som jag hade skrivit. Likt föregående låt 

behövde låten ett stick och jag hade i huvudet ett nästan rockigt parti med trummor och 

lite mer ”power” när jag skrev det.  

 

Utmaningen att sjunga och spela var inte lika stor i denna låt, när jag bestämde mig för 

att plocka på gitarren. Låten är ”rak” och inte så utmanande rent tekniskt.  

 

Låten är definitivt präglad utav mitt gitarrspel och den öppna stämningen. Jag hade 

annars inte skrivit en sådan här låt. Det är plock på ett vis som blir unikt för gitarren och 

färgningar som känns fräscha för mitt låtskrivande. 
 

3.3 Låtskrivandet på piano 
 

När jag lärde mig spela piano spelade jag nästan enbart klassiska stycken. Att föra över 

den kunskapen till en mer kommersiell låtskrivandeprocess är något jag fått lära mig på 

egen hand. Jag har heller aldrig spelat piano i något band. Att från början till slut skriva 

musik på pianot var något jag aldrig tidigare gjort. Pianot har alltid varit med som en del 

i mitt låtskrivande, men som ett bakgrundsinstrument. 

 

Pianot spelar en traditionell ackordföljd i drivande åttondelsnoter med en melodi på 

toppen av ackorden. Tankarna dras lite granna till Journeys ”Don’t Stop Believin”. Det 

var dock inget jag hade i åtanke när jag började skriva.  

 

När jag började arbeta med idén var det till en början lite knepigt. Ofta när jag jobbar 

med en så tongivande ackordföljd har jag svårt att ta mig ur det supergeneriska träsket 
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och hitta melodier som jag åtminstone inbillar mig är lite originella. Efter blod, svett 

och tårar kom jag äntligen på det som skulle bli refrängen. Allt började med falsetten. 

Av någon anledning verkar melodierna komma lite enklare till mig om jag gör till 

rösten på olika sätt.  

 

Pianoinstrumentet besitter hela registret från riktigt tunga bastoner till vackra diskanter. 

Detta har definitivt påverkat mitt låtskrivande. När jag satt och kom på melodier kunde 

jag på ett enkelt sätt variera dynamiken och det blev därför inte så långtråkigt att spela 

samma slinga. Dynamiken i instrumentet skapade variationen som var nödvändig och 

gav också upphov till nya melodier.  
 

3.4 Låtskrivandet på orgel (B3) 
 

Jag har alltid associerat B3an med bluesiga och jazziga melodier, om det spelas mycket 

på den. På senare tid har jag hört den i lite lugnare låtar, men då snarare som en matta 

än ett melodi-instrument.  

 

När jag började skriva låten började jag spela hoppigt och skuttigt men såg sedan 

svårigheter med att använda min röst till det. Jag bestämde mig sedan för att använda 

B3an som en matta istället. För att komma i en annan stämning drog jag på en massa 

rumsklang på B3an och kom ifrån den jazziga feelingen. Jag fick en mer lågmäld och 

ambient känsla och hittade snart en ackordföljd jag ville göra något av.  

 

Jag tenderar att vilja göra lite mer upp-tempolåtar när jag skriver men jag blev 

inspirerad att göra det motsatta med denna låt. Att låta låten ha sin gång och bygga över 

tid är något jag sällan gör. Det var något jag blev inspirerad till att göra bakom B3an.  

 

Det är verkligen svårt att skriva något down-tempo när man inte har något arrangemang 

i bakgrunden. B3an som instrument är inte alls lika dynamisk som ett piano. En B3a 

saknar till och med dynamik i den bemärkelsen att det inte går att spela starkt och svagt, 

instrumentet svarar likadant oavsett hur hårt du slår an tangenterna. Jag fann därför 

svårigheter att bygga låten rent dynamiskt från början till slut och fick förlita mig till 

stor del på min inre arrangör. Frågor som: ”är det här bra nog” och ”är det för mycket” 

blir extra svåra att besvara när man försöker föreställa sig arrangemanget i huvudet.  
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Låten skrevs, mer än de andra, med fokus arrangemanget. 

4 Resultat 
 
 
4.1 Analys 
 
4.1.1 Analys utav elgitarrlåt 
 
Tonart: Eb-dur 

Melodins omfång: D3-Eb42 

Melodins kurvatur: Lutar mer åt hoppande än monoton 

Antal olika ackord: Fem olika ackord 

Graden av färgningstoner till ackorden: De finns färgningstoner till ackorden men låten 

håller sig för det mesta inom treklangerna 

Genre/likheter med redan existerande verk: Pop. Finner likheter mellan mitt gitarriff och 

John Frusciantes låt ”Murderers”. Det är rätt vanligt att dagens poplåtar använder en 

gitarr som spelar grundton och ters. 
 

4.1.2 Analys av akustiskgitarr (DADGAD) låt 
 
Tonart: E-dur 

Melodins omfång: B2-E4 

Melodins kurvatur: Sjungande melodi med vissa större intervallsprång i falsett 

Antal olika ackord: Fem olika ackord 

Graden av färgningstoner till ackorden: Låten innehåller många färgningstoner till 

ackorden 

Genre/likheter med redan existerande verk: Singer/songwriter med vissa inslag av rock.   
 
4.1.3 Analys av pianolåt 
 

Tonart: G-dur 

Melodins omfång: D2-B4 

Melodins kurvatur: Melodin har hög kurvatur med stora intervallhopp(falsettsång) på 

sina ställen 

Antal olika ackord: Fem olika ackord 

                                                             
2 Melodins omfång beskrivs i MIDI-oktaver.q 
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Graden av färgningstoner till ackorden: Låten innehåller många färgningstoner till 

ackorden 

4.1.4 Analys av orgellåt (B3) 
 
Tonart: G-dur 

Melodins omfång: B2-B3 

Melodins kurvatur: Melodin har hög kurvatur med stora intervall hopp på sina ställen 

Antal olika ackord: Fyra olika ackord 

Graden av färgningstoner till ackorden: Låten innehåller några färgningstoner till 

ackorden 

Genre/likheter med redan existerande verk: Alternativ pop. Låten har vissa likheter med 

en låt med The 1975 som heter ”Haunt/Bed”. 

 

4.2 Skillnader 
 
När jag lyssnar och analyserar låtarna jag skrivit blir det uppenbart för mig vilka 

instrument låtarna skrivits på. Alla låtar har min ”stil” som jag spelar de olika 

instrumenten på. Det faller sig rätt naturligt när jag låter instrumenten styra mina idéer 

att det blir på detta viset. 

 

Låtarna är rätt lika varandra när det kommer till struktur. Piano och orgellåten skiljer sig 

från de andra två i bemärkelsen att de inte har något stick. Man skulle kunna hävda att 

orgellåten visst har ett stick fast då ett instrumentalt sådant och inte sjunget.  

 

Orgellåten sticker ut eftersom det är den enda låten som inte har en rytmisk roll i 

instrumentet jag skrivit låten på. I alla andra låtar har instrumentet en drivande roll 

medans orgeln fått rollen som en matta (pad). Jag upplever att det har påverkat 

stämningen i låten och kan kanske delvis förklara varför orgellåten är den som besitter 

de mest sorgsna kvalitéterna.  

 

Låtarna som jag skrivit på gitarrer är de som besitter mest variation i kompet. Båda 

låtarna som är skrivna på klaviatur är baserade på en loop som går om och om igen 

låtarna igenom. Detta kan kanske förklaras med att jag känner mig aningen friare, rent 

musikaliskt, bakom en gitarr än ett klaviatur. Alternativt kan det bero på att mina 
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musikaliska influenser och associationer med gitarrbaserad musik är mer varierad än 

klaviaturbaserad. 

 

Pianolåten är den som besitter, i mitt tycke, den mest trallvänliga melodin. Det är också 

låten som har den starkaste refrängen. Piano är också instrumentet som jag hanterar bäst 

melodiskt. När jag spelar gitarr lyfter jag ofta fram instrumentets rytmiska egenskaper, 

men på pianot är det melodi som oftast står på agendan. Det kan antagligen förklaras av 

klaviaturets utformning, där det för mig är lättare att spela komp och melodi när man 

spelar tvåhändigt. På gitarren är det lite knepigare, men är visserligen genomförbart. Det 

faller sig inte lika naturligt helt enkelt.  

 

Den akustiska gitarr-låten är den jag tycker funkar bäst från början till slut utav låtarna 

utan arrangemang. Kollar man på låtar med endast sång och ett kompinstrument är det 

den akustiska gitarren som är överrepresenterad i mina spellistor. Det var den låten som 

kändes mest naturlig att spela från början till slut utan att föreställa mig en produktion i 

bakgrunden.  

 

Utav de fyra låtarna tycker jag att den akustiska dadgad-låten är den som är bäst. Jag 

tycker jag lyckats fånga en känsla på ett sätt jag inte gjort i de andra. Låten var den som, 

när jag väl börjat skriva melodi, kom snabbast till mig. Jag fick en idé och kunde snabbt 

ta mig till en färdig låt. Melodierna kom betydligt mycket mer tvingat ur mig i 

skrivandet av de andra låtarna.  
 

4.3 Arrangering 
 
4.3.1 Arrangering utav elgitarrlåt 
 
 

Arrangemangsprocessen började med att spela in gitarr och sång och sedan jobba 

därifrån. I låtskrivarstadiet hade jag en ”städad” John Frusciante i åtanke. Jag har länge 

varit ett stort fan utav hans låt ”Murderers” som har ett riff som har vissa likheter med 

mitt. Egentligen inte mycket mer än att han jobbar med grundton-ters spelandet men 

rent känslomässigt slår de an samma ton hos mig.  

 

Låten hänger mycket på att de instrumentala delarna funkar. Detta beror på att jag hade 

svårt att skriva melodi till gitarren. Gitarren är rätt häftig i sig och det är den 
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arrangemanget lutar sig på. Man kan säga att sångmelodin hänger på arrangemanget 

snarare än tvärtom.  

 

När jag skrev låten hade jag ett instrumentalt break i åtanke som till en början spelades 

på gitarren. I skrivarstadiet hade jag ett gitarriff som hade ungefär samma rytm som 

versriffet men med ytterligare meloditoner. När jag lade till trummor och andra 

instrument blev gitarriffet inte tillräckligt stort och skrevs därför om i arrangeringsfasen. 

 

Det gick relativt enkelt att få till ett arrangemang. Elgitarren är så bestämmande i sättet 

den spelar på, både rytmiskt och melodiskt. Låten har tydliga delar som inte krävde så 

mycket variation i kompet. Variationen fanns redan där. 
 

4.3.2 Arrangering utav orgellåt (B3) 
 

Arrangemanget i denna låten var av största vikt då det inte finns någon variation i vad 

B3an spelar. Jag fick många idéer kring hur man skulle kunna tänkas arrangera den i 

skrivarstadiet. Jag insåg rätt snabbt att jag skulle bli tvungen att arrangera denna låten 

för att den överhuvudtaget skulle funka.  

 

På sätt och vis går denna låten emot grundidén i den bemärkelsen att den hänger helt 

och hållet på arrangemanget och ter sig nästan ointressant om man framför den vid en 

B3a. 

 

I arrangemanget lät jag mig inspireras utav det monotona som återfinns i en låt som 

heter “Haunt/Bed” utav The 1975. Utmaningen var att hitta variation över tid utan att 

förstöra grundidén.  

 

Jag började med att skapa det pumpande soundet i låten och jobbade därifrån med att ta 

bort och lägga till olika element. Det viktiga för mig var att fånga den byggande 

känslan. Klimax skulle inte komma på en och samma gång utan snarare smyga sig på 

lyssnaren. 

 

Detta var svårare än vad jag trodde och jag fick lägga ner mer krut på arrangemanget än 

vad jag från början trott. 
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5 Diskussion 
 

Skrivartekniken har varit tuff eftersom jag fått lägga mycket tid på att koordinera sång 

och spelande. På vissa sätt har kreativiteten blivit hämmad på grund av detta. 

Sångleveransen har fått anpassa sig efter min förmåga att sjunga till det som samtidigt 

spelas på instrumentet.  

 

När jag skrev låtarna försökte jag i den mån det gick att inte lägga för mycket tid på 

texten eftersom det inte var en del utav arbetet. Ju längre tiden gick såg jag dock hur 

viktig den var för att jag skulle uppskatta det jag skrivit. En välskriven text går hand i 

hand med en välskriven melodi. De behöver varandra för att det ska bli en bra låt.  

 

Instrumenten som jag skrivit låtarna på har definitivt präglat slutresultatet. Det vore 

dumt att inte ta hänsyn till detta när man påbörjar låtskrivarprocessen. Jag kan se hur det 

kan underlätta enormt att behärska många olika instrument för att skriva olika typer av 

låtar. Jag hade exempelvis upplevt det som begränsande om jag enbart behärskat 

gitarren och inte pianot och vice versa med tanke på mina musikaliska influenser och 

låtideal.  

 

Instrumentens påverkan på slutresultatet kommer att vara olika för varje enskild person. 

Influenser, spelstil och erfarenhet har en väldigt stor påverkan på hur man spelar och 

skriver musiken. I mitt fall tycker jag att varje låt är typisk just för hur jag tacklar 

instrumenten i nuläget. 

 

Att skriva musik vid ett instrument från början till slut passar inte alla. Min teori när jag 

började arbetet baserade jag mycket på att man tvingar sig själv att börja i rätt ände. 

”Lägg fokus på det viktigaste (ofta ansett melodi/text) så kommer allt annat att falla på 

plats naturligt”. Det må vara sant för vissa men det passar inte mig.  

 

Den akustiska gitarrlåten (DADGAD) och till viss del pianolåten funkade att skriva som 

egna låtar utan arrangemang. Där kände jag i låtskrivarstadiet att låtarna delvis eller helt 

kunde stå på egna ben utan ett arrangemang bakom. 
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Jag vill efter detta arbete hävda att “börja i rätt ände” för mig är att först bestämma 

vilken typ av låt det ska vara. Är det en ”dunkadunka-låt” så bör jag börja med att skapa 

”dunkadunka” så att jag känner dunket. Inte skriva låten bakom pianot och föreställa 

mig hur det sedan ska låta. Det skapar bara en massa extra arbete för mig och frågan 

huruvida bilden i huvudet stämmer överens med verkligheten försvinner. Skapa det du 

hör istället för att föreställa dig vad du hör, helt enkelt. Hursomhelst så kommer man att 

få pussla delar fram och tillbaka. Misslyckas så fort som möjligt så att du kan skrota 

idén. 

 

Skrivartekniken kan användas för dem som vill framföra låten med det instrumentet 

som låten skrivs på. Jag ser efter det här arbetet ingen anledning till att inte arbeta med 

arrangemanget parallellt med låtskrivandet om ett arrangemang är slutmålet. 
 

5.1 Den kreativa processen 

 

Jag har lärt mig mycket om min kreativa process under detta arbete. Jag har också lärt 

mig mycket om mina styrkor och svagheter och hur jag kan jobba runt vissa. 

 

Jag har också lärt mig att inte vara så dömande om mina idéer. Om jag började hoppa på 

tåget utav negativa tankar var det svårt att komma på något bra överhuvudtaget. Att 

istället vara öppensinnad och låta idéerna flöda gör att man kan få fler potentiellt bra 

idéer istället för att stänga av flödet helt och hållet.  

 

Den kreativa processen bör inte vara fri från motgångar. Efter detta arbete ser jag det 

snarare som att man sätter en boll i rullning och under processen bygger en bana den 

kan rulla igenom. Att bygga banan innan man satt bollen i rullning  

 

Något jag testat är att inte gå händelserna i förväg och börja fokusera på detaljer. Istället 

har jag försökt bygga strukturen, likt någon som skissar in proportionerna i ett porträtt 

innan man markerar linjerna, och därefter gå in mer och mer på detalj. Många kreativa 

människor säger att idéerna kommer när man gör något, bra eller dåligt - bara man gör. 

När man ger sig själv möjligheten att få en överblick utav sin låt ser man också saker 
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man inte tidigare sett. Hela grejen med att byta ut massa idéer man jobbat på i flera 

timmar behöver man då mer sällan göra. 

 

Den stora lärdomen jag tar med mig om min kreativa process är att så snabbt som 

möjligt skriva ”färdigt” låten och sedan finslipa den därifrån. Det är så lätt att skjuta 

fram idéer som man ”bara vet kommer funka.” När det sedan blir dags att slå till verket 

så kan allt falla pladask. 

 

Skriv mycket, testa idéer och låt de få spela till slutet. Men spendera inte timmar med 

att polera ett löv i en bild föreställande ett landskap. 


