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Sammanfattning 

Artificiell intelligens blir allt mer vanligt inom fler och fler områden. Ett område där tekniken 

är relativt ny är inom kreativa processer och kreativa områden. Detta arbete är en kvalitativ 

studie av explorativ karaktär, som undersöker hur AI kan användas inom dessa kreativa 

processer samt vilka möjligheter och utmaningar som uppkommer av det.  

 

Tre intervjuer har genomförts med personer som har god och aktuell kunskap inom ämnet. 

Det insamlade materialet har sedan analyserats med den kreativa processen som ramverk. 

Resultatet visar att AI i vissa steg av processen kan användas, dels för att underlätta men 

också för att effektivisera densamma. I andra steg har utvecklingen av AI inte kommit 

tillräckligt långt för att bidra med något värde eller erbjuda någonting som utvecklar eller gör 

processen lättare. Vidare har resultatet visat att inställningen till användandet kan bli en 

avgörande faktor för fortsatt utveckling och användning, men även att möjligheterna är fler 

än utmaningarna. 
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1. Inledning 

Tekniken och digitaliseringen har förändrat mycket i vårt sätt att leva under de senaste 20 till 

30 åren. Uppfinningar som TV och internet skapade vid sin uppkomst debatt om vilken 

betydelse de skulle komma att få, och då som nu dyker det ständigt upp nya uppfinningar 

inom teknologi och datavetenskap. Vissa får stort genomslag och står sig under lång tid, 

medan andra snabbt försvinner. 

 

I och med att den tekniska utvecklingen under de senaste åren gjort stora framsteg har 

kapaciteten och funktionaliteten hos datorer snabbt kunnat utvecklas. Till exempel har det 

tidigare inte funnits teknik för att låta datorer lära sig av tidigare erfarenheter och misstag, en 

teknik idag känd som AI (Carbonell et al, 1983). Även om AI relativt sett är en ny teknologi, 

myntades idén om den för länge sedan. Redan 1948 uttryckte bland annat datapionjären Alan 

Turing i Intelligent Machinery: A Heretical Theory sina tankar om AI (Copeland, 2004): 

 

My contention is that machines can be constructed which will simulate the behaviour 

of the human mind very closely. They will make mistakes at times, and at times they 

might make new and very interesting statements, and on the whole the output of them 

will be worth attention to the same sort of extent as the output of a human mind. 

- Alan Turing 

 

Ord som är av lika stor relevans nu som då. På senare tid har teknologin börjat användas och 

utforskas mer och mer och AI går att återfinna inom en mängd olika typer av teknik som vi 

dagligen kommer i kontakt med. Mobiltelefoner och bilar är bara några exempel på detta 

(Rockwell, 2017). Vidare kan vi även se hur AI bland annat används för att hjälpa till med att 

identifiera sjukdomar, minska energianvändning, för att reducera trafikolyckor samt 

effektivisera industriell produktion. Med andra ord finns det redan idag ett stort 

användningsområde inom en mängd olika branscher där tekniken visat sitt värde, både privat 

och inom offentlig sektor (Regeringskansliet, 2018).  

 

Men trots att förhoppningarna som uppkommit som följd av utvecklingen är stora, är det inte 

heller helt utan att teknologin möter kritik. Till viss del finns det en oro inför framtiden, som i 

mångt och mycket handlar om hur AI kommer ta över arbete som traditionellt sett utförts av 

människan (Teixeira, 2017). Samtidigt är det även så att utmaningar och risker eventuellt 

kommer ha högsta prioritet, trots de möjligheter som finns (Regeringskansliet, 2018). 

 

I och med att AI utvecklas i högt tempo och samtidigt visat sig generera värde, har tekniken 

idag börjat användas inom nya områden som traditionellt sett varit mindre kopplade till 

teknik. Bland annat rör detta sig om de kreativa processer som existerar inom kreativa 

områden, såsom musik- och filmindustrin, där AI exempelvis varit med och skapat en 

filmtrailer (Nay, 2016).  

 

Som en följd av den snabba utveckling som syns är det svårt att avgöra var utvecklingen 

kommer att sakta av, om den ens gör det. Men precis som med användningen av AI inom 

andra områden blir det intressant att fråga sig vilka möjligheter och utmaningar det kommer 

leda till inom kreativa processer, både för människa och maskin.  
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1.1 Problemformulering  

Det är tydligt att vi befinner oss i en tid där tekniken har tagit en stor plats i vardagen, och att 

tekniken möjliggör nya arbetssätt och idéer är svårt att komma ifrån. Många tankar som förr 

var abstraktion är idag verkliga möjligheter och utmaningar. 

 

Ett koncept som i sig kan tyckas vara tämligen abstrakt är kreativitet och utan att egentligen 

veta vad kreativitet är och innebär, är det något som värderas högt av människan (Mithen, 

2005). Det har även länge ansetts vara svårt att digitalt replikera människans kreativa sida 

och för mer än hundra år sedan uttryckte den kände matematikern Lady Lovelace hur datorer 

enbart kan göra det som de har programmerats till att göra, samt hur datorer och kreativitet är 

varandras motpoler (Boden, 1994). Idag ser verkligheten till viss del annorlunda ut.  

 

AI är, som tidigare nämnt, relativt nytt inom kreativa processer och områden, och dessa 

genomgår precis som flera andra områden en förändringsprocess. Då AI kommer förändra 

och påverka förutsättningarna är detta någonting som alla företag nödvändigtvis behöver 

förhålla sig till (Regeringen, 2018). Med denna förändring kommer också möjligheter och 

utmaningar, och vi ser hur stora företag som exempelvis IBM utforskar användningen av AI 

inom just kreativa processer och områden. Någonting som i framtiden troligtvis kommer ske i 

ännu större utsträckning. 

 

Eftersom att AI och kreativitet historiskt sett stått långt ifrån varandra, samt att kreativitet är 

något som värderas högt av människan, blir det intressant att undersöka kombinationen av 

dem. Dessutom kan det faktum att gränsen mellan människa och maskin börjar suddas ut 

förväntas leda till att en mängd möjligheter och utmaningar dyker upp. Det finns även en 

efterfrågan på forskning kring AI (Regeringen, 2018). Någonting som, när det handlar om 

kombinationen mellan AI och kreativitet, stärkts av det faktum att vi under den inledande 

litteratursökningen inte funnit några större mängder litteratur som berör samspelet mellan 

dessa två.  

 

Utifrån ovanstående delar syftar denna studie till att undersöka användningen av AI inom 

kreativa processer och områden för att få en förståelse för hur tekniken kan användas, samt 

vilka möjligheter och utmaningar som följer detta användande. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur AI idag används inom kreativa processer, samt 

hur användandet kommer kunna se ut i framtiden. Genom att utföra en studie av explorativ 

karaktär, hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse av de möjligheter och utmaningar som 

uppkommer som en följd av ett ökat användande av AI inom detta område. 

 

För att genomföra detta har uppsatsen sin grund i forskningsfrågan: 

● Hur kan AI användas inom kreativa processer? 
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1.3 Avgränsningar 

Vi ämnar inte i denna uppsats att skapa en djup, teknisk förståelse för hur tekniken AI 

fungerar då detta inte är av relevans för syftet. Däremot kommer vi beskriva funktionerna för 

AI och hur det fungerar, om än på ett mer övergripande sätt. Detta innebär även att vi inte 

kommer undersöka de olika typerna av AI som existerar då vi intresserar oss för AI som 

teknik i stort. Någonting som blir av stor vikt att poängtera är att vi inte heller har för avsikt 

att undersöka om AI per definition kan vara kreativt, utan snarare hur AI kan användas inom 

kreativa processer. 

 

På samma sätt är kreativitet inte någonting som vi kommer gräva djupt i. Kreativitet är ett 

avancerat område som vi varken har utrymme eller behov att utforska och precis som med AI 

räcker det att skapa en övergripande bild för läsaren.  

 

Dessa avgränsningar leder till att fokus hamnar på den kreativa processen där kombinationen 

av AI och kreativitet på ett mer konkret sätt kan ställas gentemot varandra. För att sätta denna 

process i perspektiv har vi valt att i största möjliga mån applicera denna inom vad vi kallar 

kreativa områden. När vi pratar om dessa områden handlar det om en avgränsning till 

områdena musik, film eller konst.  

1.4 Diskussion kring ämnets komplexitet  

Det har under arbetets gång framkommit att det inte är en helt enkel uppgift att definiera 

kreativitet. Det är ett begrepp som kantas av mycket subjektivitet och med största sannolikhet 

kommer beskrivningen av vad som är kreativt se olika ut beroende på vem som svarar.  

 

Utifrån detta bör läsaren ha i åtanke att vi inte nödvändigtvis hävdar att den definition som 

senare kommer presenteras är det rätta, eller enda, sättet att se på kreativitet. Snarare handlar 

det om en definition som för uppsatsens syfte fyller sin funktion. Detsamma gäller även 

presentationen av den kreativa processen. 

 

Att försöka skapa en definition av någonting så pass subjektivt som kreativitet och den 

kreativa processen leder till att analysen av materialet kantas av ett perspektiv på området 

som definitionerna till mångt och mycket lägger grunden för. Som en följd av detta bör det 

även här poängteras att det resultat och perspektiv vi presenterar bara är ett sätt att se på ett 

oerhört brett område.  
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2. Bakgrund och begrepp 

2.1 Artificiell intelligens 

AI är ett stort område som innefattar en mängd olika tekniker (Regeringskansliet, 2018). 

Övergripande kan AI sammanfattas som ett fält inom datavetenskap som intresserar sig för 

datoriserad förståelse av vad som brukar kallas intelligent beteende, samt skapandet av 

artefakter som uppvisar ett sådant beteende (Shapiro, 2000, s. 1). 

 

Med denna generella idé om AI som grund grenar den ut sig i en mängd olika sätt att mer 

specifikt definiera området. Vad denna definition landar i beror på en mängd olika faktorer. 

Exempelvis vem du frågar eller vad syftet med systemet är. Russell och Norvig (2010) menar 

dock att det alltid blir intressant att fråga sig huruvida man intresserar sig för tanke eller 

beteende, samt om man vill skapa en modell av människan eller arbeta utifrån ett mått på 

optimalt utfall, kallat rationalitet, där rationalitet i det här fallet innebär att systemet gör det 

“rätta” baserat på vad det vet.  

 

Utifrån dessa frågor följer nedan fyra kategorier av AI, som tydligt exemplifierar de 

skillnader som finns inom det övergripande begreppet AI (Russell et al., 2010): 

 

Mänskligt tänkande Thinking Humanly 

Fokus på tankeprocessen som sker hos människan och möjligheten för maskiner återskapa 

densamma.  

 

Rationellt tänkande Thinking Rationally 

Bygger på tankelagar om logik, samt möjligheten att genom sådana strukturer kunna dra 

korrekta slutsatser utifrån givna förutsättningar. Målet är att bygga vidare på problemlösande 

program för att möjliggöra ett skapande av intelligenta system. 

 

Mänskligt beteende Acting Humanly 

Fokus på beteende samt resultatet av detta, och till skillnad från mänskligt tänkande inte 

tankeprocessen bakom.  

 

Rationellt beteende Acting Rationally 

Bygger på tanken om en rationell agent, som handlar för att uppnå bästa möjliga resultat. 

Eller i de fall där detta är oklart för att uppnå bästa förväntade resultat. 

 

Dessa kategorier leder in på svag respektive stark AI. Svag AI innebär att maskiner kan bete 

sig intelligent och lösa uppgifter, medan stark AI innebär att maskiner som beter sig 

intelligent faktiskt tänker, och inte bara simulerar tänkande (Russell et al., 2010). I dagsläget 

är stark AI dock inte mer än ett koncept och vi lever i en tid av svag AI, där modeller tas fram 

i syfte att lösa specifika problem eller uppgifter.  

 

För den här uppsatsens omfång finns det som tidigare nämnt inget behov att dyka djupare än 

så i dessa delar av AI men det kan vara bra att ha i bakhuvudet att det finns en uppsjö olika 

uppfattningar och sätt att jobba med AI, och att dessa kan se väldigt olika ut. 
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2.1.1 Maskininlärning 

Ett delområde inom AI som inför vidare läsning kan vara till fördel att ha en övergripande 

kunskap om är maskininlärning. Maskininlärning handlar i stort om att få datorer att lära sig 

själva baserat på data eller tidigare erfarenheter, istället för att vara ett resultat av explicit 

programmering. Genom att använda algoritmer som iterativt tar sig an data den matas med, 

lär sig dessa algoritmer kontinuerligt att utveckla resultatet. Resultatet syftar i detta fall till en 

genererad modell som baseras på ovan nämnda algoritmer och den data dessa matades med 

(Hurwitz & Kirsch, 2018). Denna modell kan vara prediktiv; göra förutsägelser om 

framtiden, deskriptiv; generera kunskap från data, alternativt en kombination av de båda 

(Alpaydin, 2010, s. 3). 

2.2 Kreativitet 

Kreativitet är ett av människans tydligaste drag, där vi försöker lösa problem på nya sätt eller 

skapa nya innovativa produkter. Men vad kreativitet egentligen är och vad det innebär att 

vara kreativ tenderar att vara subjektivt. Det finns idag ingen universellt accepterad definition 

av begreppet, även om många har försökt att göra just en sådan definition (Hodson, 2017).  

 

Margaret Boden (1994) beskriver svårigheterna med att använda en ordagrann 

ordboksdefinition av skapande (creation): “att ta fram någonting ur ingenting”. Hon antyder 

att kreativitet utifrån denna definition inte bara är utanför vetenskaplig förståelse, utan till och 

med som koncept omöjligt. Denna definition har sitt ursprung i den latinska definitionen av 

creare, som idag är roten till de engelska orden create och creativity (Hodson, 2017). Baserat 

på detta är det tämligen accepterat att kreativitet handlar om någon sorts skapande men då vi 

ständigt tolkar vår omvärld och agerar utifrån detta, förefaller sig definitionen av att skapa 

något ut ingenting vara något förlegad.  

 

Kreativitet handlar i mångt och mycket även om upptäckande av nya lösningar eller idéer 

som ett svar på ett problem, och det är sällan som dessa upptäckter sker avskilt i isolering. 

Istället bygger dessa ofta på redan existerande kunskap och mentala processer (Hodson, 

2017). 

 

Michael Mumford (2003) är inne på ett liknande spår där han poängterar att vi trots 

svårigheterna med att definiera kreativitet under det senaste decenniet tycks ha kommit till en 

generell överenskommelse att kreativitet involverar produktionen av nya, användbara 

produkter. 

 

Vad som blir tydligt är att kreativitet handlar om att omvandla intryck, baserat på redan 

existerande kunskap, till en idé som sedan tar sig uttryck, det vill säga att något skapas. Och 

vidare kan det även beskrivas som nya kombinationer av gamla idéer. Dessa kombinationer 

bör utöver detta skapa någon form av värde, då kreativitet dessutom antyder att någonting är 

intressant (Boden, 1994). 

 

För att skapa en tydligare förståelse för vad kreativitet och sådant som benämns som kreativt 

i denna uppsats är, kan nedanstående kännetecken som baseras på det presenterade materialet 

ovan användas för att skapa en övergripande bild av begreppet: 
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● Idén ska vara ny, antingen för individen eller en organisation. 

● Det ska vara intressant, antingen för individen eller en organisation. 

● Finnas en målsättning baserat på problemet. 

● Skapa någon form av värde, exempelvis emotionellt eller ekonomiskt. 

 

Det bör noteras att detta inte är tänkt som ett ramverk med kriterier för vad kreativitet är, utan 

snarare som ett stöd i vad kreativitet kan innebära. 

2.3 Kreativ artefakt 

Kreativitet handlar, som nämnt ovan, till viss del om att skapa någon form av artefakt. En 

artefakt är enligt Nationalencyclopedin “av människohand fabricerat föremål, produkt eller 

effekt”.  

 

Det som i denna uppsats benämns som kreativ artefakt är med andra ord resultatet av en 

kreativ process (se 3.1) Vi kommer dock inte begränsa oss till att en kreativ artefakt är 

någonting som måste vara skapat av människan. Även där användningen av teknologi har 

förekommit, kommer resultat av den kreativa processen klassas som en kreativ artefakt. 

Utifrån detta kan en låt, film eller målning fungera som tydliga exempel på kreativa 

artefakter. 
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3. Teori 

3.1 Kreativ process 

I jämförelse med kreativitet finns det en något tydligare bild av vad en kreativ process är. Det 

innebär dock inte att det finns en universell modell av processen utan det existerar en mängd 

olika sådana som på olika sätt skiljer sig från varandra. Det går däremot att inom dessa 

identifiera tre återkommande steg: problemidentifiering, generering av idéer samt utvärdering 

(Medeiros, Steele, Watts, Mumford, 2018). 

 

Vidare innebär processen kortfattat att en följd av tankar och handlingar leder till skapandet 

av en originell och adaptiv produktion (Lubart, 2001). Dels handlar det om att omvandla en 

idé eller tanke till verklighet, men också att därigenom kunna skapa och forma resultatet i 

linje med sina kriterier (Amabile, 1996).   

 

Även om det som ovan nämnt finns en mängd olika modeller, med både färre och fler steg, 

har vi för denna uppsats valt att definiera kreativ process på ett mer övergripande och 

lättförståeligt sätt, med hjälp av Amabiles (1996) modell av den kreativa processen.  

Denna process kan delas upp i fem olika faser: 

3.1.1 Identifiering 

Det första steget handlar om identifiering och presentationen av uppgiften, eller problemet, 

som ska lösas. Allt som oftast uppkommer detta som en följd av ett inre intresse, även om det 

också är möjligt att en utomstående part identifierar ett intressant problem. Det har dock 

föreslagits att “upptäckta” problem till större del tenderar att lösas än “presenterade” 

problem. 

3.1.2 Förberedelse 

Steg två är ett förberedande steg inför skapandet av en faktisk lösning till det identifierade 

problemet. Här sker en insamling av relevant information och resurser som sedan ligger till 

grund för senare steg. Beroende på vilken förkunskap som finns inom området kan längden 

på denna fas variera kraftigt. 

3.1.3 Lösning 

I steg tre sker sökandet efter, och skapandet av möjliga lösningar till problemet eller 

uppgiften. Dessa utvecklas som en följd av att olika möjligheter undersöks, och utifrån 

faktorer som kunskap och motivation kommer en lösning tas fram. 

3.1.4 Utvärdering 

Det är i steg fyra som kvaliteten på lösningen testas. Detta sker utifrån relevanta kriterier 

inom ramarna för det område som lösningen är applicerbar på. I denna fas avgörs i vilken 

grad lösningen kommer vara användbar och skapa värde. 
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3.1.5 Avslut 

Baserat på det värde som fastslogs i steg fyra resulterar steg fem i ett avslut, i vad som skulle 

kunna ses som en beslutsfas. Om lösningen fullständigt klarar testet och det initiala målet 

uppfylls, avslutas processen. Detsamma sker om testet totalt misslyckas. Om testet varken 

kan anses som lyckat eller misslyckas återgår processen till fas ett och arbetet i de olika 

faserna förfinas för att kunna nå ett avslut. 

3.2 AI inom kreativa processer och områden 

AI och kreativitet är som tidigare nämnt två områden som mer och mer närmar sig varandra. 

Även om användandet av AI inom kreativa processer i dagsläget inte är utbrett av gemene 

man, finns det tydliga exempel på andra typer av användande. Nedan följer några exempel på 

hur AI använts för att inspirera eller bidra i skapandet, alternativt själv skapa. 

3.2.1 AI inom musik 

Musikindustrin är en bransch som under de senaste årtiondena har genomgått en stor 

förändring vad gäller utrustning och teknik, till följd av den allmänna teknologiska 

utvecklingen. För att visa på användandet av AI inom området kommer vi titta närmare på två 

lösningar. IBM Watson Beat, och den mindre kända LANDR. 

 

IBM Watson Beat 

IBM Watson Beat är en AI-lösning byggd av Janani Mukundan, expert inom maskininlärning 

och AI, samt Richard Daskas, kompositör och musiker. Med sin delade expertis har de lärt 

Watson att inte bara härma musik, utan att faktiskt själv skapa musik. Watson Beat kan känna 

av rytm, pitch och instrument, men kan även skilja på musikgenrer (Nay, 2016).  

 

Watson Beat har ett flertal olika funktioner, där en av dem bygger på att musikern spelar en 

enkel melodislinga, på exempelvis ett piano, i 15 sekunder. Därefter analyseras melodin och 

beroende på vilken genre eller sinnesstämning som väljs, kommer Watson Beat att omvandla 

den enkla melodislingan till en instrumental låt. Låten kan därefter redigeras med hjälp av 

mänsklig input för att förfina resultatet, byta melodi eller någonting mitt emellan (Nay, 

2016). 

 

LANDR 

LANDR är en AI-lösning byggd på maskininlärning för att imitera och replikera den 

mänskliga processen för ljudmastering. LANDR analyserar en låts stil med hjälp av ett stort 

bibliotek av musikgenrer och stilar. Baserat på vilken kategori LANDR väljer att placera 

låten i, skapas en unik kombination av post-produktionseffekter samt processer, exempelvis 

förstärkning eller equalizers. Slutligen mastras låten med hjälp av maskininlärning för att 

justera och förbättra, för att uppnå bästa möjliga ljud (LANDR).  

  

https://www.ibm.com/blogs/think/2016/06/training-watson-to-be-your-musical-muse/
https://www.ibm.com/blogs/think/2016/06/training-watson-to-be-your-musical-muse/
https://www.ibm.com/blogs/think/2016/06/training-watson-to-be-your-musical-muse/
https://www.ibm.com/blogs/think/2016/06/training-watson-to-be-your-musical-muse/
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3.2.2 AI inom film 

IBM Watson 

Med hjälp av IBM Watson har AI varit del i processen att skapa trailern till skräckfilmen 

Morgan. Watson matades med ett urval på över 100 timmar skräckfilmsscener för att sedan 

genomföra bland annat analyser av både det visuella och auditiva för varje scen, och genom 

detta skapa sig en förståelse för hur dynamiken kring en filmtrailer ser ut. Därefter bearbetade 

Watson filmen Morgan, som är 90 minuter lång, för att hitta de rätta scenerna att inkludera i 

filmens trailer. Tio isolerade händelser, totalt sex minuter, valdes ut av Watson, som sedan 

med hjälp av mänsklig input syddes ihop till en färdig och komplett filmtrailer. Ett liknande 

arbete utan hjälp av Watson hade tagit 10 till 30 dagar att genomföra. I det här fallet tog det 

24 timmar (Heathman, 2016). 

3.2.3 AI inom konst 

Obvious 

Obvious är ett företag som på senare tid har blivit känt för sin konstskapande AI. I deras 

första samling av konstverk skapades elva porträtt föreställandes en fiktiv familj. Två 

algoritmer sattes mot varandra för att träna de båda. En generator, som imiterade 

karaktärsdrag från träningsmaterialet vilket bestod av flertalet människoskapade 

porträttmålningar, för att i sin tur försöka lura den andra algoritmen, diskriminatorn, som 

hade till uppgift att skilja på riktiga målningar och de målningar som genererats. Generatorn 

tränade upp sin förmåga tills det att diskriminatorn inte längre kunde skilja på riktiga 

målningar och målningar skapade av AI (Caselles-Dupré, 2018). I oktober 2018 såldes den 

första tavlan i denna samling för närmare fyra miljoner svenska kronor (Edgren, 2018). 

3.3 Teoretiskt ramverk 

Den fem-stegs-modell av en kreativ process som presenterats ovan är det som huvudsakligen 

utgör det teoretiska ramverk som används i analysen av det material som senare presenteras. 

Utöver detta är även de exempel på användning av AI inom kreativa områden (se 3.2) en del 

av ramverket.  

 

Den kreativa processen och dess steg ger oss möjlighet att undersöka i vilka delar av den 

kreativa processen som AI kan användas, samt vilka möjligheter och utmaningar det finns för 

de olika fallen. För att underlätta förståelsen av dessa steg kommer de ovan nämnda 

exemplen användas för att sätta stegen i en kontext. Exemplen är utvalda för att representera 

användningen av AI i den kreativa processen inom olika kreativa områden, vilket både ger 

oss möjlighet att se vilka möjligheter och utmaningar som kan finnas inom processens olika 

steg, men också i processen som helhet. 

 

Avsikten med denna kombination är att skapa ett ramverk som underlättar analysen av, och 

argumentationen kring det empiriska materialet, vilket i sin tur gör det presenterade resultatet 

mer lättförståeligt.  
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4. Forskningsansats och metod 

4.1 Forskningsstrategi  

Denna uppsats är ett kvalitativt arbete med analyser av intervjuer, med karaktärsdrag av en 

fallstudie. Även om det inte förefaller sig vara en typisk fallstudie, är detta arbete avgränsat 

till just det insamlade materialet. Fallet utgår från respondenternas svar, vilket gör att 

resultatet för en liknande uppsats med andra respondenter hade kunnat se annorlunda ut. En 

fallstudie syftar till att undersöka en sak, eller ett fall, och studera detta på djupet (Oates, 

2006, s. 141). Detta anser vi ligga i linje med vårt mål, nämligen att få en djupare förståelse 

för användningen av AI inom kreativa processer. För detta arbetet faller det sig naturligt att 

fokusera på djupet då vi vill ha en detaljerad bild av det vi undersöker då ämnet är relativt 

komplext. I och med komplexiteten är även studien av holistisk karaktär där vi undersökt 

eventuella samband och hur dessa hänger ihop, snarare än att isolera enskilda faktorer (Oates, 

2006, s. 142). 

 

Fallstudien är av deskriptiv karaktär, vilket har lett till en rik och detaljerad analys av det 

valda fenomenet och dess kontext (Oates, 2006). Vidare har studien även vidrört den 

explorativa delen av fallstudier, som handlar om att hjälpa forskare förstå forskningsproblem 

där det saknas en större grad av tidigare forskning (Oates, 2006). I och med att vi som 

tidigare nämnt inte hittat någon större mängd litteratur som berört kombinationen av AI och 

kreativa processer, blir detta relevant för studien. Den insamlade datan har hjälpt oss att förstå 

forskningsfrågan och området bättre. 

 

Vidare är forskningen en nutida studie, då vi har undersökt hur sakkunniga just nu ser på 

användandet av AI inom kreativa processer och vad de, utifrån de nutida förutsättningar som 

finns, tror om framtiden.  

4.1.1 Datainsamlingsmetodik 

Genom att använda en kvalitativ metod kan vi få svar på hur människor upplever, eller har 

för syn på, det valda fenomenet. I kvalitativa studier utgår man från att det inte finns en 

universell och objektiv sanning (Hedin, 1996). Med anledning av detta har vi för denna studie 

valt att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod, då det kan finnas många olika 

åsikter kring forskningsfrågan, samt att dessa kan stå mot varandra. 

 

Tre intervjuer har genomförts med sakkunniga inom området AI. I linje med det som nämnts 

ovan grundar sig valet av intervjuer istället för exempelvis en enkätundersökning i att vi, 

även om det är intressant, inte har för avsikt att identifiera en generell och övergripande syn 

av AI inom kreativa processer bland människor i stort. Istället har vi för avsikt att genom 

dessa intervjuer gå mer på djupet inom området för att sedan, med intervjudatan som grund, 

kunna dra slutsatser och göra generaliseringar.  

4.1.2 Planering av intervjuer 

Innan dessa tre respondenter valdes ut och kontaktades, genomfördes ett grundligt förarbete 

med att sätta upp ramar, riktlinjer och avgränsningar för innehållet av uppsatsen, då detta är 
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ett brett område. Detta förarbete bestod av litteraturstudier vars syfte ej varit att undersöka 

olika teorier kring forskningsfrågan, då vi velat utgå från en så öppen och neutral inställning 

som möjligt.  

 

Förarbetet fungerade även som förberedelse inför intervjuerna och för att ge oss en trygghet i 

att vi och framtida respondenter haft rätt typ av, samt tillräcklig kunskap för att intervjuerna 

skulle kunna bidra med nyttiga data inom ramen för arbetet. När de tre respondenterna sedan 

valts ut och dessa valt att ställa upp för en intervju, påbörjades arbetet med få en djupare 

insikt kring vad dessa personer gör inom området. Att läsa eventuella artiklar som skrivits av 

respondenterna, eller vad deras arbetsgivare gör inom området, är exempel på vad detta 

inneburit. Allt för att komma så väl förberedda som möjligt till intervjutillfället och genom 

det i sin tur öka vår trovärdighet som intervjuare (Oates, 2006). 

  

Intervjuerna genomfördes semi-strukturerat, då ämnet och forskningsfrågans karaktär innebär 

möjligheter att ta olika vägar beroende på vem frågorna ställs till. Dessutom är inga två 

respondenter identiska och målet var därför att ha en mix av frågor, både av öppen samt mer 

specifik karaktär, där varje intervju anpassades utifrån de olika förutsättningar som inför 

intervjuerna fanns (Oates, 2006).  

 

Då vi ämnade fånga varje enskild respondents syn på ämnet var det av extra stor vikt att vara 

flexibel, och en semi-strukturerad intervju gav oss möjligheten att fokusera på det som för 

varje intervju ansågs intressant och relevant. Vårt jobb som intervjuare bestod av att flika in, 

ställa följdfrågor samt styra tillbaka till ämnet om det behövdes. Inför intervjuerna gjordes 

därför en intervjumall, som syftade till att ge oss som intervjuare en grund att stå på.  

 

De tre respondenterna valdes ut baserat på erfarenhet inom AI, samt deras roller inom 

området. Vi sökte efter personer med god och aktuell kunskap, då tekniken kan uppfattas på 

många olika sätt. Valet att enbart intervjua sakkunniga inom området AI gav oss ett djup, och 

eventuella förklaringar till varför det ser ut som det gör gällande möjligheter och utmaningar 

för AI inom kreativa processer, vilket kanske inte hade varit fallet om informanterna saknat 

kunskap om just AI. De tre personer vi intervjuade var: 

 

● Patrick Couch: Affärsutvecklare inom AI och kognitiv teknologi på IBM 

● Fredrik Heintz: Forskare inom AI på Linköpings universitet. Ordförande i Svenska 

AI-sällskapet samt aktiv i EU-kommissionens High-level Expert Group om artificiell 

intelligens 

● Ulf Wahlberg: Nordic lead inom AI och robotik på Accenture Technology 

4.1.3 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på, av respondenten önskad plats och tid. En intervju genomfördes 

via telefon, och vissa svårigheter i hörbarhet påverkade intervjuns flyt. Frågorna var till en 

början uppvärmande, för att få båda parter bekväma och vidare kontrollerades att definitioner 

och syftet var förstådda av respondenten. Därefter följde frågor som var indelade i tre olika 

teman (se bilaga 1), vilka hade en koppling och övergång till varandra. Som väntat varierade 

fokuspunkterna inom intervjuerna men med stöd av intervjumallen genomfördes intervjuerna 

på snarlika sätt. Genomförandet av varje intervju tog mellan 35-60 minuter.  



12 
 

4.2 Analysmetod 

För att analysera det empiriska materialet från intervjuerna valde vi ett induktivt angreppssätt. 

Det syftar till att med en så neutral och öppen inställning som möjligt låta den insamlade 

datan tala till forskarna, snarare än att analysera materialet utifrån en given teori (Oates, 

2006). Detta då respondentens svar kan belysa delar som är av vikt för att förstå eller svara på 

forskningsfrågan, eller att dessa ger nya insikter som annars riskerat att gå förlorade. 

 

Materialet från intervjuerna transkriberades noggrant, för att sedan renskrivas. Innan kodning 

och tematisering påbörjades, lästes allt material igenom för att plocka ut segment och svar 

som antingen gav generell och intressant information, eller som av annan anledning ansågs 

vara av relevans för forskningsfrågan. Därefter påbörjades kodningen av segmenten. 

 

Kodningen gav flertalet olika nyckelord. Nyckelorden valdes enbart ut baserat på det som 

stod i segmentet, inte baserat på vilka nyckelord som tidigare valts för andra segment. När 

samtliga utvalda segment från de tre intervjuerna blivit kodade, itererades materialet igenom 

för att på samma sätt hitta teman i nyckelorden för respektive segment. Alla teman 

sammanställdes sedan i ett dokument för att möjliggöra identifikation av samband, samt 

utifrån detta sätta övergripande teman, alternativt revidera temanamn, och därefter placera in 

segmenten under respektive tema. 

 

Nedan visas ett exempel på hur kodning och tematiseringen har genomförts: 

 

Segment Nyckelord Tema 

Det tydligaste är ju om det blir 

någon slags motreaktion då 

och det är ju människan ganska 

bra på att skapa motreaktioner, 

så att man på nåt sätt skulle 

aktivt ta avstånd från saker 

som är AI. 

Människor skapar motreaktion 

Aktivt avstånd från AI 

  

Hinder för AI 

Det är en risk som jag inte tror 

kommer att på nåt sätt tippa 

tillbaka till att nu kommer vi 

inte att använda AI i kreativa 

processer men det skulle ju 

åtminstone kunna bli hack i 

kurvan och på nåt sätt bromsa 

utvecklingen 

Risk med motreaktion 

hack i kurvan – bromsa 

utvecklingen. 

Hinder för AI 

Det är nog både och i sådana 

fall, alltså man måste ju ha rätt 

inställning och rätt incitament 

och samtidigt så måste man ju 

ha en teknologi som ändå 

levererar på en nivå så det inte 

blir för svårt eller för dyrt. 

Rätt inställning 

Teknologi som levererar 

  

Teknisk utveckling 

  

 Figur 1. Exempel på kodning och tematisering av empiriskt material 
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5. Empiri 

Resultatet av de tre genomförda intervjuerna är uppdelade i fyra olika teman med möjligheter 

och utmaningar som huvudsakliga utgångspunkter. Därefter följer en sammanställning av 

respondenternas idéer om AI som antingen komplement eller konkurrent, och slutligen ett 

tema som berör inställningen till AI. Dessa teman har under analys och kodning av materialet 

varit återkommande och tydligt kunnat identifierats som centrala. 

5.1 Möjligheter 

Alla tre är överens om att det finns stora möjligheter för AI inom kreativa processer i 

framtiden även om det tar sig olika uttryck. Ett centralt ämne under alla intervjuer är hur AI 

på olika sätt skulle kunna påverka människors kreativa sidor. 

 

Patrick Couch menar att det inte alls är omöjligt att vi ser en boom av kreatörer i framtiden. 

Dels som en följd av att AI i allt större utsträckning kommer göra de maskinella saker som 

människan traditionellt sett gjort och att detta i sin tur innebär att människan kommer bli 

tvungen att fokusera på sådant som är mänskligt (mer om detta under 4.3, komplement eller 

konkurrent). Men även som en följd av att teknologin med tiden kommer kunna användas av 

en allt större mängd människor då den blir mer lättillgänglig. Han påpekar hur teknologin, 

digitaliseringen och den globala byn potentiellt sett ökar möjligheterna att få ut mer 

kreativitet ur människor och antyder att det kommer som en följd av att det är fler som kan 

ägna sig åt den typen av aktiviteter. 

  

Fredrik Heintz tror även han att det är möjligt att AI ökar kreativiteten hos människor. Han 

lägger fokus vid att även om du inte kan rita eller måla, kan du fortfarande säga vad du gillar 

och inte gillar. Med hjälp av exempelvis generativa modeller skulle man i dessa fall kunna 

skapa konst baserat på beskrivningar istället. 

 

[…] Du kan ju fortfarande säga vad du gillar och vad du inte gillar. Och det kanske är så 

att även jag skulle kunna göra målningar även om jag inte kan uttrycka eller åstadkomma 

det med känslor. Du kan ändå beskriva hur du vill att det ska se ut. 

- Fredrik Heintz 

  

Ulf Wahlberg är lite mer försiktig i sin framtoning och menar att det är svårt att sia i huruvida 

AI i slutändan faktiskt kommer att öka mängden människor som håller på med sådant som 

kan kallas kreativt. Han säger dock att det absolut är så att AI, precis som mycket annan 

teknik, till viss del underlättar för människor att vara kreativa. 

  

Couch lyfter applikationer som ett område där AI i framtiden kommer användas kreativt av 

gemene man och använder Snapchat för att exemplifiera detta. Han menar exempelvis att 

applicering av filter på foton är en typ av user adoption av AI i ett kreativt syfte som sker 

utan att det nödvändigtvis faktiskt benämns som sådant. Trots detta är det ett personligt och 

kreativt uttryck som tar form inom ramarna för vad applikationen tillåter. 
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[…] Det är ju en kreativ handling. Han tar ett foto, han manipulerar fotot, han skapar ett 

konstverk, inom applikationen. Och inom ramen för vad applikationen tillåter honom att 

göra så han är fri att välja […] 

- Patrick Couch 

  

I linje med det personliga uttrycket tror Heintz i framtiden på en utveckling där vi ser en ökad 

individualisering och personifiering. Han beskriver också ett möjligt framtida scenario med 

textgenerering inom journalistyrket där du som journalist väljer ut vilka intervjuer som ska 

användas och vad ämnet eller inriktningen är, alternativt att du skriver någon form av 

grundversion. Utifrån detta får du sedan en mängd olika genererade förslag som på olika sätt 

kan anpassas. Han menar att om det är du som tränar upp ett system och dina texter är en del 

av träningsmaterialet, kommer du få ett personligt uttryck på texten som ett resultat av den 

karaktär du sätter på den. 

  

Wahlberg antyder att även om det i dagsläget finns en del exempel på hur AI inom kreativa 

processer inte lyckas optimalt och till och med i vissa fall lockar till skratt, tenderar skrattet 

att tillslut fastna i halsen. Han menar att det görs väldigt mycket och att det brukar kunna gå 

fort när hjulet väl börjat snurra. Nu har det exempelvis sålts konst skapad av AI för relativt 

stora summor, något han menar kändes ganska främmande för några år sedan. 

  

Tittar man vidare så var det bara någon månad sen som konst som tagits fram av AI 

auktionerades ut. En tavla som blev rejält dyr dessutom. Så där är det bevisligen redan 

på gång, vilket också för några år sedan kändes främmande, att låta en AI-lösning göra 

en tavla. Ja kanske som något jippo på en mässa. Inte för att sälja konst på auktion för 

över 400,000 dollar… 

- Ulf Wahlberg 

  

Vidare ser Wahlberg inte något annat utfall än att användandet av AI inom kreativa processer 

i allmänhet kommer öka. Spelreglerna är desamma i den kreativa branschen som i andra 

branscher och det handlar om hur AI kan appliceras på bästa sätt för att skapa värde. 

  

Kopplat till detta beskriver Couch hur AI bland annat kan användas för att gå igenom stora 

mängder data som skapar olika möjligheter och öppnar dörrar inom kreativa processer. Han 

använder Watson Beat som exempel för att belysa hur AI bland annat kan användas för att ta 

reda på vilka element som utmärker den musik som i dagsläget säljer bra. Utifrån detta kan 

sedan den kreativa processen influeras av vetskapen om vilka faktorer som har möjlighet att 

påverka en låts framgång. 

5.2 Utmaningar 

Alla tre är överens om att en stor utmaning för AI inom kreativa områden ligger i 

inställningsfrågan (se avsnitt 4.4). De menar att även om det finns tekniska problem, så är 

dessa lättare att övervinna än en negativ inställning till tekniken. 
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Couch menar även att vi idag förstår att tekniken kan svänga åt båda hållen, och att de flesta 

problem som uppstått med tekniken grundar sig i hur människan har använt den. Tekniken är 

väldigt sällan dålig i sig, utan det är när människan använder sig av denna på ett sätt det inte 

var tänkt, som problemen uppstår. 

  

Wahlberg menar att tekniken behöver fortsätta utvecklas, vilket den kommer göra, och att 

utmaningen ligger i att få den att bli mer lättillgänglig och lätt att arbeta med. Det går idag att 

använda sig av teknikerna men mycket behöver anpassas och detta blir både tidskrävande och 

kostsamt. 

  

Just tillgängligheten menar Heintz till viss del finns, då många av algoritmerna och 

teknikerna är open source. Men även han menar att det är de stora bolagen som idag har 

möjlighet att använda sig av AI-teknikerna, då dessa har den nödvändiga mängden 

träningsdata för att kunna skapa en bra AI-lösning, och att detta i dagsläget är en begränsande 

faktor. Utöver detta, menar han likt Wahlberg att det finns ett problem med förståeliga 

användargränssnitt och att det i dagsläget krävs en del kunskap om tekniken för att kunna 

använda sig av de olika AI-lösningarna. Vilket innebär att det är en bit bort, om än inte 

jättelångt, innan teknikerna blir mer lättförståeliga och tillgängliga för allmänheten. 

  

Wahlberg tror att en utmaning blir att få AI-teknikerna att komma fram till ett resultat som 

ligger inom ramen för vad vi människor anser vara bra. Han tror att AI utan större problem 

kommer kunna skapa resultat som ligger precis under vad människan anser vara okej, men att 

det samtidigt kommer ha lätt för att spåra ur och skapa sådant som ligger långt utanför ramen 

för vad som generellt sätt är bra. Att AI ska kunna leda oss framåt i kreativa områden på egen 

hand med resultat som anses ligga i framkant tror Wahlberg ligger en bit bort, och att det 

kommer krävas mänsklig inblandning för att få fram ett bra resultat. 

  

Jag tror att AI kommer vara bra på att göra sånt som är helt okej. […] Det kommer dröja 

innan AI kommer göra liksom ‘Cutting edge- Wow. Det här var precis lagom mycket 

flytta gränsen för vad människan tycker blir intressant.’ Jag tror att AI kommer ha lätt 

för att hamna ganska precis under för vad som är okej och fortfarande bra men också 

ganska lätt för att spåra helt […] Det är ju ändå just med kreativa processer ett relativt 

smalt spann där vi tycker att det är utmanande och nydanande. 

- Ulf Wahlberg 

5.3 Komplement eller konkurrent 

Med sin grund i möjligheter och utmaningar framkom det ur materialet att alla tre 

respondenter lägger större vikt vid AI som ett komplement till människan, än som en 

konkurrent. 

 

Couch börjar med att beskriva hur AI är ytterligare en teknik som förstärker, expanderar och 

tar vidare någonting som redan finns och jämför med hur miniräknaren kan ses som en sorts 

outsourcing av huvudräkning. På samma sätt använder vi idag AI för att ta oss an stora 

mängder data som ger människan andra förutsättningar inom kreativa processer. Ett exempel 

på detta är hur människan jobbat explorativt tillsammans med AI för att förstå bild och film 

ur ett emotionellt perspektiv i skapandet av trailern till filmen Morgan (se 3.2.2). I slutändan 
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sker själva klippningen av människan men urvalsprocessen är ett samarbete mellan människa 

och maskin. 

  

Om man tittar på t.ex. redigeringen av trailern till filmen Morgan, där finns ju ett rent 

värde som är rätt imponerande. Där använder man artificiell intelligens för att förstå 

bilder och filmer ur ett emotionellt perspektiv och så har man ett uppdrag som är att 

skapa ett kort executive summary-kondensat av den här filmen. I akt och mening att få 

folk att bli intresserade, get the hook in liksom. Och då jobbar man ju explorativt 

tillsammans med AI för att jobba igenom stora datamängder för att se hur man ska klippa 

filmen. 

- Patrick Couch 

  

Heintz är inne på ett liknande spår och menar att ett av de mest intressanta 

forskningsområdena i dagsläget är kombinationen av människa och olika former av AI-

algoritmer. Vidare tror han att en arbetsform där människan jobbar tillsammans med AI 

kommer bli allt vanligare och antyder att vi snarare bör se på AI som ett komplement än en 

konkurrent. 

  

Ulf Wahlberg menar att frågan huruvida AI skulle kunna komma att bli en konkurrent inte är 

binär, och att det inte finns ett simpelt ja eller nej. Till viss del tror han att vi kommer se AI 

konkurrera med människan inom fler och fler användningsområden men att det samtidigt 

handlar om perspektiv. Han exemplifierar detta genom att beskriva ett scenario där man i 

skapandet av uppföljaren till en film kan halvera storleken på avdelningen som jobbar med 

grafik. För den halvan som inte får vara med och göra uppföljaren kan AI ses som en 

konkurrent, samtidigt som det underlättat processen att skapa filmen genom att minska 

mängden inblandade. 

  

Han menar vidare att mycket handlar om att zooma in eller zooma ut. Å ena sidan kommer 

vi, desto mer vi zoomar ut, se AI som ett komplement. Å andra sidan kommer det när vi 

zoomar in alltid finnas undergrupper eller yrken där tekniken blir en direkt konkurrent. 

Samtidigt menar han att detta inte är konstigt eller unikt för AI utan att det snarare handlar 

om den tekniska utvecklingen i stort. Det kommer alltid finnas yrken som ersätts av teknik 

men på det hela taget är det någonting som hjälper samhället, och även om det i vissa fall 

ersätter människan, kommer det hjälpa oss inom betydligt fler yrken. 

  

Det beror på nåt sätt på vad man tittar på. Desto mer du zoomar ut, desto mer kommer 

du se det som ett komplement. Men så fort du zoomar in så kommer du hitta fickor, 

undergrupper eller yrken där det blir en konkurrent. Men det är ju inget konstigt och den 

utvecklingen har ju också funnits väldigt länge, inte just AI utan snarare den tekniska 

utvecklingen. På det hela taget är det något som hjälper oss i samhället, och det är inte 

så att tekniken ersätter människan i allting […] 

- Ulf Wahlberg 

  

Utifrån perspektivet att AI kan konkurrera med människan menar Patrick Couch att det till 

viss del absolut finns en konkurrenssituation mellan de båda parterna och han antyder att om 

det du gör inte är tillräckligt mänskligt kommer du mest troligt kunna ersättas av maskiner. 
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Kan man ställa upp den mänskliga förmågan digitalt, kommer man göra det. Han 

exemplifierar med ljudmastering, som han egentligen ser som ett 

mönsterigenkänningsproblem, där det handlar om att digitalt filtrera bort vissa frekvenser etc.  

 

Utöver det påpekar han att kognitiv teknologi, här i form av AI, är bra på vissa saker, medan 

människan är bra på andra. Utifrån det poängterar han att det är viktigt att förstå var det 

mänskliga värdet är som störst samt att detta handlar om vad som är mest mänskligt och 

minst teknologiskt. Samtidigt som han uttrycker en övertygelse om att AI, på ett eller annat 

sätt, kommer förändra allting. 

  

Kognitiv teknologi, och teknologi överlag, är väldigt bra på en mängd områden och 

människor är bra på massa andra områden. Man måste förstå var det mänskliga värdet 

är som störst, och att värdet är som störst i det som är mest mänskligt och minst 

teknologiskt. Det vill säga det som är svårast att digitalt replikera. Det är där man har 

sin USP (unique selling point) som människa. Om du har ett superbra öra, du har lärt dig 

att ’det här bruset är frekvens 12000 eller någonting, så om jag fipplar upp med den 

spaken där tar jag bort det’. Det kommer inte att rädda dig. Det är inte tillräckligt 

mänskligt för det är bara ett mönsterigenkänningsproblem […] Så där finns det absolut 

en direkt head-to-head-grej och jag tror att AI kommer transformera alla yrken, alla 

processer, alla jobb. Allting kommer bli annorlunda. Inte nödvändigtvis sämre eller 

bättre eller hit eller dit, men det kommer bli annorlunda. 

- Patrick Couch 

  

Detta går i linje med Ulf Wahlbergs ord om fördelarna med att jobba sida vid sida med 

maskiner. Han trycker på att det inte handlar om huruvida AI är bättre på att exempelvis 

designa utan istället huruvida vi kan nyttja AI för att få ett bättre resultat baserat på vad 

slutmålet är. 

  

Kopplat till detta tror Heintz att det alltid kommer finnas ett behov av någon som säger vad 

detta mål är och vad vi vill uppnå. Trots detta antyder han dock att det finns mycket som 

kommer kunna göras av maskiner istället för människan rent praktiskt, även om detta sker 

som någon form av samarbete. Han menar att det inte finns någonting som hindrar dig från 

att göra det själv om du vill, men att det samtidigt finns en möjlighet att jobba tillsammans på 

sätt där egenskaperna hos människa och maskin kompletterar varandra.  

5.4 Inställning 

Som nämnt i samband med utmaningar har det i materialet från samtliga intervjuer tydligt 

framgått att AI inom kreativa processer handlar mycket om inställningen till användandet. 

Inställningsfrågan kan vara olik inställningen till annan teknisk utveckling just för att 

kreativitet är något som värderas högt av människor. 

  

Heintz tror att det i förlängningen kommer att handla om just inställningen, även om det idag 

fortfarande kan finnas tekniska begränsningar. Han menar att vi människor gillar saker gjorda 

av människor, och att vi värderar det som är genuint och ej perfekt. Samtidigt ställer han 

frågan om vi går till en lokal möbelsnickare eller IKEA för att handla våra möbler, och 

antyder att det finns en viss motsägelse i vad vi faktiskt värderar. 
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Wahlberg tror att människan snarare vill betala för det som är annorlunda och utmärker sig, 

men tror att det kommer variera i inställningen till hur resultatet har skapats. Couch tror i sin 

tur att oavsett resultat av en AI-lösning så kommer människan ändå landa i att det inte är 

kreativt, även om det är bra, lönsamt, effektivt etc., av den anledningen att det inte är en 

människa som har skapat det. 

  

Vidare tror Heintz att även om det finns många människor som vill experimentera med nya 

tekniker, så finns det en större skepticism hos vissa till detsamma. Patrick Couch är inne på 

samma spår när han exemplifierar med musiktjänsten Napster och hur den mötte kritik i 

början. De etablerade musikföretagen slog ner på idén, och ville bevara den fysiska median. 

Couch menar att de inte förstod vilken verklighet vi var på väg in i, och att Spotify har gjort 

en liknande produkt men i en annan tid. Vidare säger han att även om alla konstnärer eller 

innovatörer är innovativa så har de mest lyckosamma varit de som har experimenterat och 

vågat pröva nya vägar. Det som stannar av och görs på samma sätt blir ointressant. 

 

Jag gissar på att det säkert finns en större skepticism hos vissa. Men det finns ju 

samtidigt många som är väldigt kreativa och som tvärtom, älskar att experimentera med 

nya saker. För dem är det här exempelvis bara någon ny teknik för att måla. Steget att 

börja använda den här typen av tekniker eller metoder är ju kortare, särskilt idag när 

mycket konst och musik görs digitalt. 

- Fredrik Heintz 

 

Heintz tror på ett liknande sätt, att ett viktigt steg för AI inom kreativa yrken blir att ett 

resultat av processen är engagerande och häpnadsväckande, eller att en redan känd person tar 

till sig AI i sitt skapande och gör det till sin grej. I linje med detta menar Wahlberg att det 

mänskliga psyket är mer villigt att acceptera användandet av AI där tekniken har använts över 

längre tid, och man kunnat se att vinningen är större än riskerna. Inom kreativa processer och 

områden kan det finnas en lägre acceptans då användandet av AI är relativt nytt och mindre 

utbrett inom detta område. Däremot menar både Heintz och Couch att steget för att börja 

använda AI inom dessa områden inte är särskilt stort, då vi använder och förlitar oss mycket 

på teknik idag. 

  

Samtidigt ser både Wahlberg och Couch en eventuell framtida motreaktion, eller backlash, 

till användningen av AI inom kreativa processer och områden. Wahlberg lyfter att det skulle 

kunna komma en motreaktion när användandet av AI har blivit mer etablerat i kreativa 

områden. Han menar att det är lättare att motivera valet i exempelvis branscher som drivs av 

att leverera ett ekonomiskt värde, och att det tydligare går att visa upp fördelarna med AI i 

sådana branscher. Drivkraften i konstskapandet menar han är något annat, och han ser därför 

en högre risk för en motreaktion. Vidare säger han att även om det blir en motreaktion så 

kommer den inte att stoppa utvecklingen eller användningen, utan att det snarare eventuellt 

skulle kunna bromsa utvecklingen eller kunna bli ett hack i kurvan. 

  

Det är ju lättare i ett företag som ändå har som övergripande mål att leverera värde till 

aktieägare och andra intressenter. Då blir det ett tydligare business case. I konstvärlden 

är det ju inte alltid en konstnär målar för att ’den här tavlan ska bli den dyraste att sälja’ 

utan det finns ju en annan drivkraft i konsten. Därför kan jag tänka mig att den 
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branschen också har en högre risk att det skulle komma en motreaktion till AI-skapad 

musik, konst, design och så vidare […] Det är en risk som jag inte tror kommer att tippa 

tillbaka till att ’nu kommer vi inte att använda AI i kreativa processer’ men det skulle ju 

åtminstone kunna bli ett hack i kurvan och på något sätt bromsa utvecklingen.” 

- Ulf Wahlberg 

  

Couch tror att inställningsfrågan till viss del är en generationsfråga, där man tidigare 

uppfostrats in i specialisering av yrken där det förväntas att man arbetar och är på ett visst 

sätt. Aktörer inom de kreativa områdena kan därför sätta sig emot användningen av AI i det 

kreativa skapandet. 

  

Vidare säger Couch att han tror att rädslan för användningen av AI grundar sig i att vi genom 

uppfostran ska vara rädda för det okända, och att det okända i detta fall blir huruvida AI 

kommer ta över fler och fler jobb, samt hur vi ska kunna hitta nya. Han gör en jämförelse 

med hur invandringsfientliga resonerar kring invandringen, där en ökad konkurrens för jobb 

och annat ofta lyfts upp som argument. Han menar att samma nonsensinställning och 

bristande horisont finns i tankesättet och farhågorna kring användandet av AI. Han tror att en 

positiv inställning till att pröva nya tekniker och nya sätt att arbeta på blir mindre när vi 

känner oss pressade och otrygga. Han exemplifierar med hur det på många konferenser där 

AI testas, ofta finns människor som direkt vill motbevisa tekniken och få exempelvis en 

talande robot att inte kunna svara på en fråga. Detta tror han grundar sig i människans natur 

och rädsla, att vara sämre än någon eller något annat och att vi därför måste hävda oss mot 

det som är bättre. 

  

Jag var på ett event och Sophia the robot, hon som har öppet bakhuvud, hon var där. Det 

var så intressant, när golvet fick ställa frågor, då märkte man direkt vilka som var ute 

efter att hitta felet. ’Kolla, den där roboten kan inte alls göra vad jag kan göra, jag är 

mycket bättre’. En del var ju riktigt intelligenta och ställde väldigt spännande frågor som 

indikerade att de hade en otroligt mogen reflektion kring det. Men det ligger i 

människans natur att försöka säga nej och tycka att det är dåligt och sådär. Och jag tror 

det kommer av rädsla. 

- Patrick Couch 

  

Wahlberg säger att hans känsla var att det förr var mycket mer tankar på att AI kommer ta 

över världen, men menar samtidigt att även om den debatten finns idag och är nyttig, så är det 

inte enbart domedagstänk kring tekniken. Han exemplifierar med att en av de största 

telefontillverkarna till och med marknadsför användandet av AI i sina produkter, och att de 

då är övertygade om att AI är något positivt. Samtidigt känner Couch att man till en viss grad 

skyggar undan lite för det visionära, men att det ändå är det visionära som ska kasta ut en 

krok i framtiden och säga vart vi är på väg. 
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6. Analys av empiri 

Att AI inom den närliggande framtiden kommer användas i samtliga steg inom den kreativa 

processen, har visat sig vara tämligen osannolikt. Förutsättningarna, både på kort och lång 

sikt, ser relativt olika ut baserat på var vi i processen vi väljer att göra nedslag. Som nämnt i 

kapitel 3 består den kreativa processen av 5 steg: 

 

● Identifiering - av problem eller uppgift 

● Förberedelse - insamling av relevant information samt resurser 

● Lösning - sökandet efter lösningar till problemet eller uppgiften 

● Utvärdering - kvaliteten på lösningen testas utifrån målets kriterier 

● Avslut - avgör om lösningen ska användas, kastas eller gå igenom processen igen 

 

Inom vissa steg är det högst troligt att vi kommer se en ökad användning, och inom andra 

desto mindre. Nedan följer en analys av respektive steg i den kreativa processen, utifrån det 

empiriska materialet.  

6.1 Identifiering 

Det förefaller sig i dagsläget inte särskilt troligt att AI kommer användas inom steg ett av den 

kreativa processen. Dagens AI-lösningar är främst skapade i syfte att lösa en viss typ av 

uppgift eller problem och även om det skulle finnas lösningar som, inom sitt specifika 

område, hade möjlighet att identifiera nya problem och uppgifter anses detta vara osannolikt 

inom just den kreativa processen och de kreativa områdena. 

  

Det anses fortfarande vara helt nödvändigt med mänsklig input inom detta steg av processen 

och det krävs att någon instruerar och beskriver för AI-lösningen vad problem och mål är. 

Denna del av de mänskliga färdigheterna är svåra att replikera då det inte finns en tydlig 

förklaring till hur idéer och kreativitet uppstår. 

  

Som en följd av detta blir det svårt att identifiera möjligheter med AI inom denna del av 

processen. I och med att steget även kräver en mer utvecklad typ av AI blir det tydligt att det 

föreligger en teknisk utmaning för att i detta steg av processen kunna nyttja AI. Om detta sker 

kommer nya möjligheter och utmaningar uppstå, och AI skulle ta en roll som direkt 

konkurrent till den mänskliga kreativiteten då den utan tydliga instruktioner själv skulle ha 

möjlighet att identifiera problem och uppgifter. 

6.2 Förberedelse 

Inom steg två av den kreativa processen finns det stora möjligheter att med hjälp av AI skapa 

värde. Någonting som tydligt kan ses både i det empiriska materialet samt i de exempel som 

beskrivs i teorin. Bland annat handlar detta om att ta sig an stora mängder data, vilket både är 

tids- och resurskrävande när det görs av människan, i de fall det över huvud taget är möjligt 

för människan att göra det. Det innebär i sin tur att processen kan kortas ned markant 

tidsmässigt, vilket vi exempelvis kan se i processen att skapa trailern till filmen Morgan (se 

3.2.2). Urvalet av filmsekvenser, det vill säga insamlandet av relevant information, gick 

betydligt snabbare än vad det hade gjort utan inblandning av AI. Ett liknande 
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användningsområde kan vi se med Watson Beat i processen att gå igenom musik och 

identifiera framgångsfaktorer.  

 

Just värdeskapande är någonting som i det empiriska materialet nämns som en utmaning för 

AI. Då det finns tydliga exempel på ett värde av att tekniken används inom denna del av 

processen, kan möjligheterna för AI att användas här antas öka. Det nämns även att det 

största mänskliga värdet ligger i delar som är svåra att digitalt återskapa. I det här fallet kan 

människan bevisligen ersättas på sätt som gynnar processen och ökar teknikens värde inom 

processen. 

  

Utmaningarna för AI inom denna del av den kreativa processen handlar dessutom, precis som 

för AI i stort, om människors inställning till tekniken. Å ena sidan poängteras hur människan 

är mer villig att acceptera sådant som genererar större värde än risk, å andra sidan finns det en 

rädsla inför det nya och ett behov av att hävda sig mot det som är bättre. 

  

Vidare framkommer det ur intervjuerna hur teknikens tillgänglighet kan vara en utmaning, då 

denna idag är relativt låst. Även om en större del av algoritmerna finns tillgängliga, existerar i 

dagsläget inga lättillgängliga lösningar för gemene man. För att AI inom kreativa processer 

ska bli mer utbrett, och möjligtvis mer accepterad, behöver tekniken göras mer tillgänglig och 

förståelig för allmänheten. 

6.3 Lösning 

För steg tre av den kreativa processen råder det viss konsensus att AI är användbart. Dels kan 

det användas rent generativt, det vill säga att AI-lösningen ger ett antal olika lösningsförslag 

baserat användarens kriterier och faktorer, som sedan modifieras och specificeras för att 

komma med mer färdiga förslag. Även om du som individ inte själv besitter färdigheter att 

skapa den kreativa artefakten i linje med dina kriterier, kan du med hjälp av AI ändå lyckas. 

  

AI kan även användas som inspiration i sökandet efter lösningar till problemet eller uppgiften 

och utifrån materialet blir det tydligt att Watson Beat (se 3.2.1) kan erbjuda just detta. Genom 

att ge förslag på en färdig låt, baserat på en kort melodislinga, kan tjänsten fungera som 

inspirationskälla med nya idéer och kreativa artefakter som resultat. 

  

Vidare skapar AI möjligheter i form av bättre resultat i linje med kriterierna. AI kan bidra 

med möjliga lösningar som kreatören inte själv har tänkt på. Precis som i steg två, 

förberedelse, finns även möjligheten att själva skapandeprocessen rent tidsmässigt 

effektiviseras då AI snabbt kan generera ett flertal olika resultat som sedan kan användas i 

olika syften. Som tidigare nämnt, exempelvis som inspiration eller som grund för en 

vidareutveckling. 

  

Ytterligare en möjlighet är att fler människor blir kreativa, och inleder kreativa processer. För 

den som själv inte besitter de färdigheter som krävs för att skapa kreativa artefakter kan AI 

fungera som komplement och exempelvis lyfts möjligheten att producera en låt baserat på en 

kort melodislinga, även om kreatören i sig inte kan spela instrumenten, som både rimlig och 

trolig. 
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En utmaning för AI inom steget blir, precis som i tidigare steg, att hantera inställningen till 

användningen av tekniken. Risken för en eventuell motreaktion finns, vilket kan grunda sig i 

rädslan och ovetskapen om vilken nytta eller vilket värde användningen faktiskt har. AI har 

inom den kreativa processen hittills använts under en begränsad tid, och mängden exempel på 

lyckad användning är fortfarande relativt få. 

  

Trots att mängden exempel är begränsade tros det faktum att de till stor del varit lyckade 

kunna leda till en än mer försiktig inställning då detta innebär att AI skulle kunna konkurrera 

med människan. I en konkurrenssituation är det rimligt att underminera sin motståndare, i det 

här fallet AI, för att på så sätt bevisa att du är bättre. Samtidigt kan det vara dessa lyckade 

exempel som får fler att faktiskt ta till sig tekniken i den kreativa processen, och att det 

därigenom skapas ett större behov av väl utvecklad AI anpassad för kreativitet. 

  

Även om risken för en motreaktion är möjlig och konkurrenssituationen är verklig, lyfts 

möjligheterna med AI som komplement, av samtliga respondenter, som det större och mer 

betydande. Konkurrensinställningen ser de alla som något naturligt, då detta ofta uppkommer 

vid stora tekniska utvecklingar och förändringar, men samtidigt anser de att möjligheterna 

och värdet med användandet av AI är betydligt större än riskerna. 

6.4 Utvärdering 

Att AI ska kunna utvärdera sina egna resultat kan låta märkligt. Samtidigt så kommer 

algoritmerna alltid att generera ett resultat som är i linje med de kriterier som människan har 

satt upp. Det går exempelvis att se hur Obvious (se 3.2.3) lyckas med uppgiften att utvärdera 

sina egna resultat. I och med att den tränar mot sig själv och att den till slut inte kan skilja på 

mänskligt skapad konst och AI-skapad konst, visar det på en typ av utveckling som går 

snabbt framåt och att AI är aktuellt även i detta fjärde steg. Om resultatet inte är i linje med 

kriterierna är det troligtvis så att det ligger ett mänskligt programmeringsfel eller en bristande 

problemspecificering bakom, istället för att AI-lösningen inte gör det den ska. 

  

Möjligheterna med användandet av AI i detta steg är, likt steg tre, att det snabbare går att nå 

resultat av skapandet. Däremot är det svårt att säga huruvida resultaten kommer vara 

tilltalande och intressanta eller inte. 

6.5 Avslut 

Av samma anledningar som i steg ett, identifiering, är det i dagsläget inte troligt att AI 

kommer användas på ett lyckat sätt i steg fem. AI saknar förmågan att på egen hand kunna 

avgöra vad som enligt människan är tillräckligt bra och intressant. Det blir tydligt av det 

empiriska materialet att AI har svårt att hantera just dessa två steg, då det jämfört med 

exempelvis steg två och tre, krävs en större mängd mänsklig inblandning. Även om steg två 

och tre inte heller är helt frånkopplade mänsklig inblandning, har dagens AI-teknik god 

möjlighet att fungera i dessa steg om uppgiften eller problemet är väl definierat.  
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Det empiriska materialet antyder att AI på egen hand kommer ha det svårt att skapa 

banbrytande idéer och kreativa artefakter som ligger innanför vad människan tycker är 

nydanande och intressant. Steg fem anses i dagsläget med andra ord vara ett steg inom 

processen där människan fortfarande har ett stort värde. Detta innebär att en stor mängd 

mänsklig inblandning är nödvändig om AI ska användas i detta skede av den kreativa 

processen, vilket i sin tur minskar teknikens faktiska värde. 

  

Om AI lyckas med att uppfylla detta steg, är tekniken förmodligen även implementerad i det 

första steget då de båda handlar om någonting som mer liknar det som kallas stark AI. Vid ett 

sådant scenario kommer AI bli mer av en konkurrent i den kreativa processen som helhet, då 

den kan hantera densamma utan mänsklig inblandning. Till viss del visar det empiriska 

materialet att det är i detta som mycket av den eventuella skepticismen och försiktiga 

inställningen grundar sig. AI skulle då ha möjligheten att helt konkurrera ut människan i den 

kreativa processen, snarare än att vara ett komplement. Det råder dock tveksamheter kring 

huruvida detta överhuvudtaget är möjligt, samt om det är så att vi oavsett kommer värdera det 

som är skapat av människan högre än det som är skapat av AI. 
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7. Slutsats och diskussion 

7.1 Slutsats 

Det råder inget större tvivel om att AI har både en nutid och en framtid inom kreativa 

processer. Vi kan titta tillbaka på olika exempel som tydliggör detta, samtidigt som de 

individer vi intervjuat stödjer teorin om en framtid inom kreativa processer med ökad 

influens av AI. Exakt hur denna framtid ser ut är dock inte lika lätt att utstaka men nedan 

följer en sammanfattning av de resultat som studien har visat: 

 

● Användandet av AI kommer att öka. Kortsiktigt kan de största möjligheterna inom 

den kreativa processen identifieras inom steg två, förberedelse, och tre, lösning, samt 

till viss del även steg fyra, utvärdering. 

● Tekniken finns till viss del redan idag och den kommer kontinuerligt fortsätta 

utvecklas. Detta kommer i sin tur leda till nya möjligheter och utmaningar. 

● Steget att använda AI är kortare inom områden som redan idag använder mycket 

teknik. Exempelvis musik och film i kontrast till konst. 

● Värdeskapande faktorer. Det mänskliga värdet måste ställas mot värdet av tekniken. I 

de fall där det mänskliga värdet är större än värdet av tekniken kommer människan att 

prioriteras, och vice versa. 

● Sättet att använda AI inom kreativa processer kommer att variera. I vissa fall kommer 

tekniken agera som inspiration, i andra fall hjälpmedel samt i vissa fall delvis eller 

helt ersätta människan. 

● AI måste bli mer lättillgängligt för att kunna användas av en större mängd människor. 

Idag har exempelvis stora företag mycket större möjligheter att använda tekniken än 

gemene man. 

● Inställningen kommer mest troligt ha en avgörande roll i hur användandet av AI inom 

kreativa processer tar form. 

● Det går inte att på ett enkelt sätt klassa AI som komplement eller konkurrent och det 

finns en mängd olika faktorer som påverkar detta. Avgörande blir vilket perspektiv 

man väljer att anlägga. 

7.2 Diskussion 

Möjligheterna och utmaningarna med användningen av AI inom de kreativa processerna är 

flera, men att tekniken kommer användas i en större skala förefaller sig oundvikligt. Det finns 

utrymme för AI att utföra uppgifter som på ett eller annat sätt går att digitalt replikera. Det 

tydligaste stegen att använda AI i idag, är inom steg två och tre där mycket av det som utförs 

av människan är någon form av mönsterigenkänningsproblem. AI kan både effektivisera och 

förbättra processen, vilket har bevisats med bland annat LANDR (3.2.1) och IBM Watson 

(3.2.2). Det som också gör det användbart är att slutresultaten av användandet är bra och att 

det inte går att utläsa någon större skillnad mellan användandet av AI och den helt mänskliga 

processen.  

 

Att AI ska kunna användas i steg ett och fem av den kreativa processen är i dagsläget inte på 

samma sätt möjligt. Det skulle kräva någon form av AI som inte ännu har utvecklats. 
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Dessutom kan dessa delar vara betydligt svårare att digital replikera, då det inte längre rör sig 

om mönsterigenkänning utan mer om mänskligt tänkande. 

 

I och med att användandet av AI inom kreativa processer mest troligt kommer att öka blir det 

av intresse att diskutera de faktorer som kommer vara av betydelse för användandet av AI 

inom kreativa processer, samt hur resultatet av detta användande kommer kunna se ut. 

  

Ett intressant sätt att se på det hela är utifrån idén om att AI möjliggör en kreativ boom. Det 

finns en mängd olika faktorer som stödjer en sådan utveckling det skulle på många sätt kunna 

bli en naturlig utveckling av att AI i framtiden, i allmänhet, gör sådant som människan 

tidigare har gjort. För att ta oss framåt skulle det innebära att vi måste fokusera på att göra 

sådant som maskiner behöver utvecklas på och där det mänskliga värdet fortfarande är stort. 

En möjlighet är att detta värde finns inom kreativa processer och områden, och att detta leder 

till att en större mängd individer söker sig till dessa. 

  

Dessutom har möjligheten för AI att agera som stöd inom kreativa processer 

uppmärksammats. Vi har sett möjligheten att AI kan fungera som inspiration och hjälpande 

hand, och även som ett medel för den som tidigare inte haft möjlighet att få utlopp för sin 

inneboende kreativitet på grund av bristande praktisk förmåga. Vilket potentiellt sett skulle 

kunna öka mängden människor som ägnar sig åt kreativa aktiviteter, vilket tydligt går i linje 

med AI som fanbärare för en kreativ boom. 

  

Precis som det mänskliga värdet är störst i det som är mest mänskligt, blir värdet av AI störst 

där det har möjlighet att effektivisera och underlätta processen. Som konstaterat kommer 

tekniken fortsätta utvecklas, vilket i sin tur kommer öka det potentiella värdet i att använda 

tekniken. I och med att det potentiella värdet ökar, ökar också det potentiella användandet 

vilket talar för en framtid som i högre grad präglas av AI. 

  

Detta påverkar också den tidigare frågan om inställning. Som konstaterat kommer 

människans inställning till AI potentiellt sett spela en avgörande roll i vilken grad AI 

appliceras inom kreativa processer. Då människans inställning till saker tenderar att bli mer 

accepterande desto mer vi ser att värdet av användandet är större än riskerna, bör det ökade 

värdet av tekniken leda till att människor är mer öppna till användandet. Just inställningen till 

användning av teknik inom processer kopplade till den mänskliga kreativiteten skulle kunna 

vara ett intressant område för vidare forskning. 

  

Vidare kan vi, kopplat till inställningen, konstatera att det finns rum att diskutera AI utifrån 

ett komplement- och konkurrentperspektiv. Det har under arbetets gång blivit allt mer tydligt 

att det inte går att säga att det kommer att fungera som det ena eller det andra. I grund och 

botten handlar det mycket om grundinställningen hos den individ som tillfrågas och vilket 

perspektiv denne har. Vikten av perspektivet har varit ständigt återkommande och det går att 

konstatera att det på många sätt går att argumentera för att samma scenario kan ses både som 

ett komplement eller en konkurrent beroende på var fokus läggs. Samtidigt som LANDR (se 

3.2.1) fungerar som ett komplement till musiker både professionell- och amatörnivå, 

konkurrerar den med de som idag arbetar med ljudmastering. 
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Sammanfattningsvis kan vi slå fast att det tydligt framgår att AI kommer förändra mycket, 

oavsett om vi väljer att se det som ett komplement eller en konkurrent. Vi får räkna med att i 

framtiden behöva stå redo att kontinuerligt hantera de möjligheter och utmaningar som 

uppstår som en följd av det ökade användandet av AI inom kreativa processer, precis som i 

samhället generellt. Vi kan även konstatera att möjligheterna som uppkommer av 

användandet är betydligt fler än utmaningarna även om utmaningarna som identifierats inte 

nödvändigtvis behöver vara unika för den kreativa processen. Däremot skulle möjligheterna 

som uppkommer som en följd av ett ökat användande av tekniken kunna vara unika för just 

denna process. 

 

Som avslutning blir det intressant att knyta an till den tidiga diskussionen om ämnets 

komplexitet (se 1.4). Som nämnt är AI och kreativitet två områden som kombinerat öppnar 

möjligheter för en oerhört stor bredd när det kommer till angreppssätt och perspektiv. I denna 

uppsats har mycket kretsat till hur användandet av AI inom kreativa processer genererar ett 

värde, och på många sätt innebär det att perspektivet tenderar att bli relativt utilitaristiskt, 

någonting som till följd av syftet fallit sig naturligt. Med det sagt finns det en mängd andra 

perspektiv som hade varit intressanta att applicera på området och det är mycket möjligt att 

resultatet då hade sett annorlunda ut. Vad hade vi exempelvis kommit fram till om större 

fokus hade legat på kreatören istället för tekniken? Det går att konstatera att ämnets 

komplexitet och bredd skapar stora möjligheter för annan typ av forskning och det är en 

spännande framtid vi går in i.  
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