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Abstrakt 
Författare: Karolina Linse & Andréa Elovsson 

Handledare: Jasmina Beharic 

Examinator: Hans Wessblad 

 

Titel:  

Artificiell intelligens & Musikskapande organisationer 

 

Bakgrund och problemredogörelse:  

Digitaliserings utveckling och förändring då artificiell intelligens kan bli en del av den 

musikskapande processen, och påverka musikskapande organisationer. 

 

Syfte:  

Syftet för studien är att kartlägga organisationsförändring inom ämnet musikskapande i 

relation till ny teknik. Målet blir därmed att visa på vilka sätt en sådan förändring kan 

påverka och just nu påverkar berörda organisationer 

 

Metod:  

Studien har haft ett induktivt ställningstagande och kvalitativa intervjuer har genomförts 

för att sedan analysa det insamlade empiriska materialet, för att kartlägga mönster av 

förändring i de musikskapande organisationerna.  

 

Slutsats:  

Studien kartlade att artificiell intelligens förändrar musikskapande organisationer som ett 

nytt musikverktyg för effektivisering. 

 

Nyckelord: 

Artificiell intelligens, AI, Musikskapande organisationer, Digitala revolutionen, 

Organisationer, Förändring, Effektivitet  
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Abstract 

 
 
Authors: Karolina Linse & Andréa Elovsson 

Supervisor: Jasmina Beharic  

Examiner: Hans Wessblad  

 

Title:  

Artificial intelligence & music creating organizations  

 

Background and problem statement:  

The development of digitalization and transformation if artificial intelligence will become 

part of the music creation process and affect music-creating organizations.  

 

Purpose:  

The purpose of the study is to map the general change that happened when new 

technology, in correlation with music creation is integrated in a music creating 

organization. The goal is to see how the change can affect the music creating 

organizations.  

 

Method:  

The study has had an inductive stance and qualitative interviews have been carried out to 

then analyze the collected empirical material, to map patterns of change in the music-

creating organizations. 

 

Conclusion:  

The study mapped out that artificial intelligence changes music-creating organizations as 

a new music tool for efficiency. 

 

Key words:  

Artificiell intelligens, AI, Music-creating organizations, The digital revolution, 

Organizations, Transformation, Efficiency 
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1 Inledning 
I detta kapitel förklaras övergripande bakgrunden till hur digitaliseringen på olika sätt har 

påverkat musikskapande organisationer. I bakgrunden redogörs även för vad artificiell 

intelligens innebär och hur det kan ses som en utveckling av digitalisering i relation till 

musikskapande. Bakgrunden leder sedan ner till problemredogörelse, frågeställning samt syfte 

för denna studie 

 

1.1 Bakgrund 
1.1.1 Digitaliseringens påverkan på musikskapande 
Övergången från analog till digital teknik i musikskapande kan beskrivas som en revolution 

som fortfarande påverkar musikskapandeprocessens arbetspraxis och musikens utveckling. 

Istället för separata analoga ”produkter” i skapandet kan musiken skapas med datorprogram 

som fungerar i ett integrerat ljudsystem. Den ständigt pågående förändringen som 

digitaliseringen medför har inte bara gjort skillnad för ljudkvaliteten och hur musiken låter, 

utan även förändrat hur musikaliska uttryck kan skapas, manipuleras och interagera med hjälp 

av digital teknologi. Till skillnad från en analog inspelning av musik där kvaliteten på musiken 

försämras varje gång en kopia görs av en inspelning, kan en digital inspelning kopieras oändligt 

många gånger utan att ljudkvaliteten på något vis försämras. Detta betyder att ljudfilen på en 

CD-skiva är en exakt och perfekt kopia av den färdigproducerade och mastrade1 mixen2 i sista 

fasen av musikskapandet (Warner, 2003). 

  

Digitaliseringen gav musikskapare mer flexibilitet i skapandet eftersom olika ljud, 

arrangemang och sektioner i musiken nu kunde manipuleras tills det att de ideala regleringarna 

har hittats. Alltså, när en digital inspelning har gjorts kan den manipuleras i ett digitalt 

musikredigeringsprogram på olika sätt, vilket ger musiker större frihet att experimentera med 

inspelade ljud utan risk att förlora originalet av inspelningen (Warner, 2003). 

  

Övergången från analog inspelningsteknik till digital har gjort tekniken mer tillgänglig 

eftersom analog teknik krävde inspelning och mixning av musiken i kostsamma studios, medan 

en musikskapare med hjälp av ett digitalt redigeringsprogram kan skapa musik i en mindre 

                                                
1 Mastering - Innebär en ljudförbättringsprocess av den färdiga mixen. Mastering utförs av en masteringingenjör 
som använder sig av avancerad teknik (Wennman & Boysen, 2008). 
2 Mixning - Innebär den färdiga mixen (alltså själva låten) av det inspelade materialet, oftast för en låt/singel 
eller ett helt album (Burgess, 2014).  
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kostsam arbetsmiljö – exempelvis en hemmastudio. Ett resultat av detta var även en distinktion 

mellan professionell och amatör i skapandeprocessen eftersom ”vem som helst” kan, med en 

dator, skapa sin egen hemmastudio (Warner, 2003) och på ett sätt bli en musikskapande 

organisation. För många musikskapare - som musiker, musikproducenter3 och låtskrivare - 

finns det en viss frihet i att arbeta hemma. Studion är tillgänglig när helst man vill arbeta, vilket 

ökar flexibiliteten i arbetsprocessen. Musikskaparen kan även utrusta studion efter sitt eget 

behov och vad som behövs i just sitt eget musikskapande. Trots att en hemmastudio inte alltid 

har samma professionella och väldigt påkostade utrustning kan musiken som har skapats och 

spelats in i den vara omöjlig att skilja gentemot musik som skapats i en professionell studio. 

En studio som är dyr att utrusta kan bli oåtkomlig för en kreativ musikskapande person som 

inte får anställning inom en sådan, därav resulterade digitaliseringen bland annat i möjligheter 

för fler att kunna skapa musik. Detta må ha haft en negativ inverkan på organisationer med 

professionella studios, men hade en inspirerande effekt på att skapa, spela in och producera 

musik (Burgess, 2014).  

 

En följd av digitaliseringen är därav även att fler artister och musiker kan skapa och producera 

sin musik själva med hjälp av digital teknik till skillnad från analog. Musiker kan även använda 

sig av datorer som hjälpmedel i sitt musikskapande om de helt enkelt inte kan spela sina 

instrument tillräckligt bra (Burgess, 2014). Ian Shepard (2012) talar även han om 

tillgängligheten till att skapa musik då vem som helst skulle kunna bli en musikproducent 

enbart med en dator, ett musikredigeringsprogram och internetuppkoppling. Däremot förklarar 

han dock att det dels kan vara svårare att bli en musikproducent eftersom tekniken är just 

tillgänglig för vem som helst. Alla som vill skapa, spela in och mixa musik kan göra det 

(Shepard, 2012).  

  

Digitaliseringen av musikskapande har alltså förändrat sättet att skapa musik, inte bara i 

förhållande till ljudkvalitet och manipulation av ljud och arrangemang, utan organisatoriskt sett 

och tillgängligheten till att skapa musik. Det visar denna historiska bakgrund till 

musikskapandets utveckling i relation till digital teknik. Utvecklingen av digital teknik är en 

ständigt pågående process inom området musikskapande (Burgess, 2014) och vi ser än idag ny 

digital teknik som letar sig in i musikskapande och således musikskapande organisationer. 

 

 

                                                
3 Musikproducent - Projektledare för inspelnings-, mixnings-, och masteringprocessen samt har en övergripande 
vision för musiken och målet med projektet (Shepard, 2012).  
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1.1.2 Vad är artificiell intelligens? 
Anders Arpteg (2018), som har forskat inom området artificiell intelligens [AI] i 20 år, 

beskriver denna teknik som att kunna bygga en intelligent maskin. Följaktligen menar han att 

en intelligent maskin är något som “klarar av att lösa komplexa uppgifter” och att istället för 

att manuellt skriva ett datorprogram som kan få maskinen att göra just detta, ger man data till 

den vilket gör att den då kan lära sig att göra prediktioner (förutsägelser). Istället för att skriva 

manuellstyrda regler lär sig alltså datorn själv att göra prediktioner baserat på så kallade 

prediktionsproblem. Vidare menar Arpteg (2018) då att processen av att bygga dessa 

intelligenta maskiner automatiseras då datorn lär sig hur den ska bete sig utifrån all den data 

som skickats till den. Detta är vad som kallas maskininlärning. Utmaningen med 

maskininlärning är dock att datan som skickas måste ”göras om” och sparas i exakt rätt format 

och representeras på olika sätt, vid minsta fel kan det bli dålig kvalitet på prediktionerna. En 

utveckling av maskininlärning är således deep learning, vilket innebär att datorn inte bara kan 

lära sig att göra prediktioner utan även dessa representationer (Arpteg, 2018). Man skulle kunna 

skilja dessa tekniker åt som att maskininlärning kan göra prediktioner, men deep learning kan 

även avkoda och se mönster. 

  

Max Tegmark (2018) beskriver artificiell intelligens som en teknologisk utveckling som strävar 

efter att efterlikna den biologiska utvecklingens särdrag av tänkande, lärande och förökande 

genom dess lärande algoritmer. Artificiell intelligens är indelad i två led av forskning: den 

generella artificiella intelligensen [AGI] och den snäva artificiella intelligensen [AI narrow] 

(Tegmark, 2018). Denna studie är inriktad till snäv artificiell intelligens. Enligt Tegmark 

(2018) betyder intelligens att klara av komplexa uppgifter. 

  

Snäv artificiell intelligens 

Den snäva AI:n handlar om den teknologiska utvecklingen av mjukvaran, med vilket menas de 

algoritmer som processar informationen och bryter ner till överskådliga bitar för att sedan 

analyseras till olika mönster. Dessa algoritmer för musikskapande används för att som 

Fahlander (u.å.) beskriver i sin avhandling att försöka “efterlikna det sätt på vilket många 

akustiska instrument , inklusive vår röstapparat , fungerar”. Även Martin Ford (2016) förklarar 

att de algoritmer som används för att skapa musik är vad som kategoriseras som snäv AI.  

 

Generell artificiell intelligens 

Generell artificiell intelligens handlar om att efterlikna förmågan att utföra uppgifter till samma 

nivå som en människa, genom antingen en robot som utför dessa uppgifter och lär sig allt 
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eftersom eller att det är en plattform som studerar mönstren från verkligheten och lär sig själv 

urskilja mönstret av den (Tegmark, 2018). 

  
1.1.3 Artificiell intelligens och musikskapande 
Forskning inom artificiell intelligens och maskininlärning har visats vara betydelsefull för att 

utveckla digitalt musikskapande. Ett forskningsprojekt som utförts på Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm, gick ut på att få en AI-plattform4 att räkna ut och lära sig mönster i 

viss musik. Detta genom att ha tillfört flera tusentals verk av folkmusik till den. Plattformen 

kunde därefter skapa ny musik, eller snarare symbolsekvenser, baserat på analyserade mönster 

som folkmusiken byggde på. Dessa sekvenser kunde sedan mänskliga musiker använda sig av 

i sitt musikskapande. Tillämpning av denna teknik i praktiken syftar till att skapa plattformar 

som är fördelaktiga att använda i musikskapandeprocessen (Sturm et. al., 2018). Artificiell 

intelligens har alltså i samtid använts i olika områden av musikskapande, som att skapa ny 

musik utifrån redan existerande verk (Sturm et. al., 2018) och på rent tekniska områden av 

musikskapande som mastering. Mastering är en teknik som genom tiderna har varit helt 

manuell, men som numera med hjälp av AI kan användas för att återskapa mänskliga 

masteringingenjörers arbete (Britchnell, 2018). 

 

1.2 Problemredogörelse  
Mycket av forskningen kring artificiell intelligens handlar om hur forskare undersöker machine 

learning och deep learning för att utveckla tekniken i maskinerna. Fokus ligger på upptagning 

och sönderdelning av datan, så slutresultatet - vilket är låten - ska bli så perfekt som det bara 

går genom de utvecklade maskinerna (Sabathe ́, et al., 2017). Forskning kring ämnet artificiell 

intelligens visar även på flera områden som exempelvis handlar om att skapa hjälpmedel och 

det har skett en markant ökning av användandet av denna teknik, som Arpteg i intervjun 

redogjorde för, har under de senaste 8–10 åren en tredje teknisk revolution påbörjats (Arpteg, 

2018). 

  

De verktyg som utvecklats den senare delen av denna tekniska revolution; har de bara positiva 

aspekter som hjälper musikskaparen eller kan det finnas problem med användandet som inte är 

välkända nu i uppstarten av den tekniska revolution? Med mer teknisk assistans; blir det bara 

en mer effektiviserad och mer tillgänglig musikindustri som inspirerar och motiverar fler till 

att bli musikskapare eller vilken påverkan har tekniken på samhället? Problemen vi ser med 

                                                
4 AI-plattform - Musikverktyg med artificiell intelligens (Arpteg, 2018).  
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denna teknik är att det finns en okunskap kring vad tekniken faktiskt kan göra och vilka 

begränsningar den i nuläget har, forskning visar att man inte kan veta att det den gör är korrekt 

vilket försvårar användandet (Ribeiro, et al., 2016). 

 

Om man arbetar i en musikskapande organisation kan frågan väckas om det finns möjlighet att 

påverka utvecklingen av artificiell intelligens i musikskapandeprocesserna, samt om 

rättigheterna till det skapade verket är musikskaparens, även om AI har hjälpt till i skapandet. 

En fråga som även bör diskuteras är hur samhället och musikskapande organisationer förändras 

av denna tekniska revolution. Dock vad branschens aktörer uttrycker om artificiell intelligens 

och musikskapande, finns det en lucka av kunskap om och vad denna föränderliga 

musikskapandeprocessen får för biverkningar för framtiden. En problematik med artificiell 

intelligens som uppdagas är att tekniken som används, är utformad av avancerade matematiska 

uträkningar, även kallat algoritmiska koder. Dessa koder gör så gemene man som vill förstå sig 

på exakt hur systemet fungerar behöver en gedigen utbildning, vilket skapar en klyfta till 

möjligheten att förstå den teknik som används och skapandet av musik (Sabathe ́, et al., 2017). 

 

Användandet av AI-teknik kan göra musikskapandet ännu mer digitalt och är därmed en 

intressant del av förändringen som digitaliseringen medför. Tidigare forskning beskriver hur 

digitaliseringen har påverkat många olika organisationer och aktörer i musikbranschen (Negus, 

2018) samt att AI-teknik börjat användas i specifika områden inom musikskapande 

organisationer, exempelvis området mastering (Britchnell, 2018). Dock ser vi att forskningen 

är begränsad kring en övergripande förändring av musikskapande organisationer när just AI 

blir en del av skapandet. Därmed är det intresseväckande att genom denna studie kartlägga 

generella förändringar, som kan tänkas ha betydelse för musikskapande organisationer och hur 

organisationer anpassar sig till dessa förändringar, samt om de sker på liknande sätt som 

övergången från analog till digital teknik.  

 

Alan Turing presenterade så kallat intelligent maskineri i en rapport från 1948. I rapporten  

förklarar han att maskiner, eller datorer, kan vara intelligenta samt att när en människa inte kan 

avgöra om hen kommunicerar med en dator eller en människa har just intelligens uppstått 

(Cooper & Leeuwen, 2013). Om, som redogjorts i bakgrunden till denna studie, vilket är att 

musik som skapats i en professionell studio kan vara mycket svår att skilja från musik som har 

skapats i en mindre professionell arbetsmiljö, detta är en intressant utveckling av 

digitaliseringen och även AI-skapad musik kan komma att bli omöjlig att särskilja från musik 
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skapad av enbart mänsklig inblandning. Utifrån detta kan man titta på vad det kan få för 

konsekvenser för musikskapande organisationer och bilden av den som skapar.  

 

Burgess (2014) talar om att datorer kan skapa för mycket flexibilitet och därmed obeslutsamhet, 

vilket snarare kan ha till följd att arbetsprocessen i musikskapande istället blir mer ineffektiv. 

Ett projekt som inte borde ha tagit längre tid än tolv veckor tar istället fem år på grund av en 

kombination av obeslutsamhet och alldeles för många valmöjligheter. Musikskaparen blir så 

uppslukad av själva processen att hen snarare blir en “slav till maskinen” istället för att kunna 

behålla tillräckligt mycket objektivitet samt restriktion för att veta när projektet är 

färdigjusterat, och då enbart se datorn som en flitig assistent.  Detta resultat av digitaliseringen 

är också av värde när man tittar på AI-teknik i relation till förändring av musikskapande 

organisationer och hur de utvecklas i takt med ny teknik.  

 

Begreppet möjlighetskostnad [opportunity cost] (Ford, 2016) kan beskrivas som att om en 

person väljer att fokusera på att bli bra inom ett yrke, måste hen nödvändigtvis lägga mindre 

fokus på ett annat eftersom en person inte kan vara på två ställen samtidigt och göra två olika 

saker; tid och rum är alltså limiterade. Eftersom artificiell intelligens skapar möjligheter att 

bygga intelligenta maskiner kan denna teknik även återskapas och kopieras, vilket i sin tur kan 

bryta upp möjlighetskostnaden. Helt plötsligt kan artificiell intelligens möjliggöra att göra flera 

olika arbetsuppgifter, bättre och billigare än vad en människa hade kunnat göra, och en 

konkurrensfördel uppstår mellan människa och maskin. En sådan här förändring skulle helt och 

hållet kunna omdefiniera relationen mellan människa och teknik, där datorer inte längre är 

verktyg för ökad effektivitet och produktivitet utan kan snarare ses som livskraftiga substitut 

(Ford, 2016).  

 

När teknologi till och med kan hota de mest utbildade människorna (Ford, 2016) och yrken 

som tillhör inga mindre än ingenjörer, inom exempelvis området mastering, (Britchnell, 2018) 

kan vi stå inför en förändring av organisationer som ökar sin produktivitet, men samtidigt blir 

mycket mindre arbetsintensiva (Ford, 2016).  

 

Då forskning om AI samt nyttjandet av AI kan ses som två sätt att se på förändringen som sker, 

vill vi med denna studie kartlägga den generella förändring som artificiell intelligens i 

musikskapande organisationer påvisar. 
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1.3 Frågeställning och syfte 
Frågeställningen nedan är den som kommer att besvaras i denna studie.  

 

- På vilka sätt kan AI-teknik förändra musikskapande organisationer? 

 

Syftet för studien är att kartlägga organisationsförändring inom ämnet musikskapande i relation 

till ny teknik. Målet blir därmed att visa på vilka sätt en sådan förändring kan påverka och just 

nu påverkar berörda organisationer. 

 

1.4 Avgränsning av studien  
Studien kommer att avgränsas till, samt fokusera på svenska musikskapande organisationer för 

att kartlägga på vilka sätt artificiell intelligens kan förändra dessa. Eftersom studien har som 

syfte att kartlägga en generell förändring, och fokuserar inte på någon eller några specifika 

organisationer eller företag, skulle denna kartläggning även kunna gälla internationella 

musikskapande organisationer. Dock är studiens alla intervjusubjekt baserade och verksamma 

i Sverige, vilket gör denna avgränsning lämplig.  

 

En avgränsning till studien är snäv AI-teknik, dock tillämpas det generella begreppet artificiell 

intelligens samt förkortningen AI, i studien. I bakgrunden redogörs för den digitala 

utvecklingen som ledde upp till artificiell intelligens i musikskapande. Detta för att förklara 

vad begreppet AI betyder och för att redogöra skillnaden kring olika delar av artificiell 

intelligens, samt vad som menas när AI, AI-teknik samt AI-plattform uttrycks i studien, men 

sedermera är det användandet av tekniken och på vilket sätt det inverkar på musikskapande 

organisationer som är målet för avgränsningen.  

 

I studien är syftet att kartlägga den förändring som sker nu i musikskapande organisationer och 

således på vilka sätt musikskapandeprocessen kan förändras med AI. Därav bortser studien 

från organisationer som använder sig av artificiell intelligens till redan befintlig musik, som 

företag som Spotify, Deezer, Tidal med flera, för att rekommendera ny musik till sina 

prenumeranter (Hedling, 2017; Arpteg, 2018). Studiens syfte är att kartlägga den generella 

förändringen av verksamma inom fältet musikskapande som använder tekniken artificiell 

intelligens i sin organisation för att generera ny musik eller hjälpa skaparen finna nya 

musikskapande processer. När i studien musikskapande organisationer nämns menas därav 

övergripande olika organisationer och människor som utövar musikskapande i sin verksamhet. 
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Dessa inkluderar således: musikproducenter, masteringingenjörer, musiker, låtskrivare och 

kompositörer. 
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2 Metodkapitel 
I detta kapitel beskrivs vilket tillvägagångssätt studien har haft vid ingången av den och 

sedermera själva utförandet av den.  

 

2.1 Forskningens karaktär 
Studiens syfte är att kartlägga på vilka sätt AI-teknik förändrar musikskapande organisationer. 

I studien valdes att inte se de kartlagda mönstren utifrån en specifik person eller organisation, 

utan på den generella förändringen det ger i branschen av musikskapande organisationer. De 

metodval som gjorts till utförandet av studien är att utgå ifrån det praktiska och sedan applicera 

teorier för att tydliggöra de mönster som hittats, detta är att ha ett induktivt ställningstagande i 

studien (Jakobsson, 2011). 

 

Hermeneutik beskrivs av Bryman och Bell (2014) som “en term som kommer från teologin och 

som, då den används i samhällsvetenskapen, rör teori och metod i samband med tolkning av 

människors handlingar” (Bryman & Bell, 2014;38). Hermeneutik handlar enligt Jakobsson 

(2011) om att analysera och studera innebörden i texter och intervjuer och hitta den 

underliggande centrala meningen i det som beskrivs (Jakobsson, 2011). I studien kommer 

dokument och intervjuer att granskas utifrån dessa hermeneutiska förhållningssätt för att 

beskriva den förändring som studien studerar.  

 

2.2 Forskningsprocessen 
Forskningsprocessen utgår ifrån ett induktivt perspektiv då verkligheten först observeras för 

att insamla empiri, som sedan ska försöka förstås genom relevanta organisationsteorier eller 

“genom genererandet av teoretiska samband” (Jakobsson, 2011;67). Därav utgår studien från 

empiri, och inte från teori. Då organisationsförändringen som studien har i syfte att kartlägga 

sker under varierad uppfattning av tid, beroende på vart i organisationen musikskaparen 

befinner sig, var ett induktivt ställningstagande till studien ett lämpligt metodval. Följaktligen 

var ett induktivt perspektiv det som tydligast skulle hjälpa oss belysa förändringen som 

kartläggningen ser i organisationen. Ett induktivt perspektiv för studien medförde även att 

teorier valdes utifrån vad som ansågs relevant för att tolka studiens empiri. I analysen av varje 

tema varvas därav empiri med teori för att belysa ett samband. 

 

Forskningsprocessen för studien är kvalitativ, vilket innebär att kvalitativa intervjuer kommer 

att utföras (Bryman & Bell, 2014). En kvalitativ studie är den form till vilket en undersökande 

förändringsprocess kan åskådliggöras när det kommer till ett kreativt yrke som musikskapande, 
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då det i studien handlar om analyserande och beskrivning av mänskliga fenomen (Jakobsson, 

2011). En kvalitativ metod i studien handlar om att se på det verkliga innehållet av det som 

presenteras istället för att se mängden av lika upprepade resultat av numerisk data vilket 

beskrivs som kvantitativ metod (Jakobsson, 2011).   

 

2.3 Kvalitativ forskningsstrategi 
Insamlade och kvalitativ analys av dokument samt texter som tidningsartiklar, vetenskapliga 

artiklar och ämnesspecifik litteratur kommer att behandlas i datainsamlingen och tillhör även 

en kvalitativ forskningsprocess (Bryman & Bell, 2014). Dessa dokument har behandlats för 

studiens bakgrund, problemredogörelse och valda teorier. Dock inte för studiens empiri, som 

har samlats in genom intervjuer. Strategin för studien baseras på att insamla empiriskt material 

som sedan analyseras och utvärderas efter ”aktörsfokuserade utvärderingsmodeller” som 

handlar om att se de effekter som aktörer inom fältet berörs av (Sandberg & Faugert, 2016). 

Aktörsfokuserade utvärderingsmodellen kommer i studien ge en tydligare kartläggning över 

hur förändringen av AI-teknik påverkat olika aktörer inom fältet musikskapande 

organisationer. I ett citat av Sandberg (2006) säger han att ”i en aktörsfokuserad utvärdering 

kan förklaringar sökas till omständigheter som kan vara av central betydelse för att förstå vilka 

effekter som kan förväntas av en samhällelig åtgärd” (Sandberg & Faugert, 2016;90).  

 

Datainsamlingsmetoden kom därmed att bestå av ostrukturerade intervjuer med ämneskunniga 

personer i olika organisationer. Ostrukturerade intervjuer är relevant för denna studie eftersom 

målet med dessa intervjuer är att tolka och leta efter mönster i det informanterna sagt, vilket 

kan bli svårt vid ledande och specifika frågor. Studien kom därför att ha dels ostrukturerade 

intervjuer och därmed inte följa specifika frågor enligt en förutbestämd ordning (Bryman & 

Bell, 2014). Valet att ha ostrukturerade intervjuer kom från att utgångspunkten till studien är 

att informanterna ska leda oss genom sina reflekterande svar till att finna mönstren av 

förändring.  

 

Studiens två första intervjuer var ostrukturerade och utifrån dem kom resterande intervjuer att 

bli semistrukturerade, då frågorna som sedermera formades var en utveckling av tidigare 

intervjufrågor. Trots att frågorna utvecklades efter de första intervjuerna, ansågs det för 

studiens trovärdighet viktigt att bibehålla en ostrukturerad ingång till intervjuerna samtidigt 

som mer specifika frågor utvecklades under loppet av studien.  

 

I studien kom det därav att bli nödvändigt att även hålla semistrukturerade intervjuer, vilket 
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innebär att samtalet bygger på bestämda frågor som fritt kan ställas utifrån den specifika 

intervjuns struktur. Detta är relevant när särskilda frågor kring studien är intressanta att få svar 

på, men där en stor frihet fortfarande ges till informanter att utforma svaret efter egen tolkning 

(Bryman & Bell, 2014).  

 

Studien har även haft en e-postintervju, där frågor skickades per e-post till intervjusubjektet 

som därefter svarade per mail. Denna intervju var alltså strukturerad. Det kan ses som gynnsamt 

att genomföra en sådan intervju eftersom intervjusubjektet får tid till att fundera över svaren 

samt formulera sig “rätt”. För en väl genomförd e-postintervju är det även viktigt att ha en 

etablerad kontakt med intervjusubjektet för att således kunna garantera att denne känner ett 

intresse för studien (Hallin & Helin, 2018). Eftersom intervjusubjektet för e-postintervjun är 

författarnas föreläsare kan en etablerad kontakt innan intervjun genomfördes garanteras. 

 

2.4 Presentation av intervjusubjekt 
Då intervjusubjekten befinner sig på olika geografiska platser i Sverige har insamlandet av 

empiri fördelats mellan att ha intervju via ett möte där vi sitter öga mot öga eller via Skype 

samt per mail. Alla intervjusubjekt har godkänt att bli nämnda med namn i studien. 

 
2.4.1 Intervjusubjekten på KTH   
Den första intervjun som gjordes, den 16 november 2018, på Kungliga Tekniska Högskolan 

[KTH] i Stockholm, var med två forskare. Forskaren Bob L. Sturm (Department of speech, 

music and hearing, Royal Institute of Technology, SWE) och forskaren Oded Ben-Tal 

(Department of performing arts, Kingston University Kingston-upon-Thames, UK). De har 

tidigare under hösten publicerat en artikel om sitt forskningsprojekt kring maskininlärning och 

musikskapande. Intervjun hölls av Karolina Linse. 

 
2.4.2 Intervjusubjekt från Musikerförbundet  
Den andra intervjun som i studien genomfördes ägde rum den 20 november 2018 med 

kompositören, musikern och producenten Tommy Kaså, som även är förtroendevald vice 

ordförande för Musikerförbundet. Kaså publicerade sommaren 2018 en artikel om artificiell 

intelligens och hur den tekniken både kan konkurrera och samarbeta med mänskliga 

musikskapare. Intervjun gjordes av Andréa Elovsson i Göteborg på ett café. 

 
2.4.3 Intervjusubjekt från Peltarion  
Den tredje intervjun som i studien gjordes var med Anders Arpteg som är mjukvaruingenjör 

och forskare inom artificiell intelligens med tjugo års erfarenhet. Arpteg är även den svenska 
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regeringens AI-rådgivare. Arpteg har arbetat på Spotify med att optimera användarupplevelsen 

med hjälp av maskininlärningstekniker, han arbetar nu på med de senaste AI-teknikerna på 

företaget Peltarion. Intervjun genomfördes över Skype-videosamtal den 11 december 2018 av 

både Karolina och Andréa. 

 
2.4.4 Intervjusubjekt från Musikindustrin.se  
Den fjärde intervjun genomfördes via mail där frågor mailades iväg till intervjusubjektet Daniel 

Johansson, då han inte kunde medverka fysiskt eller över telefon/videosamtal. Daniel 

Johansson är skribent för Musikindustrin.se samt forskare och lärare i datavetenskap med 

inriktning musik- och kulturstudier på Linnéuniversitetet.  

 

2.5 Analys & Tolkning 
Utgångspunkten för tolkningen av empirin skedde genom att analysera informanternas svar 

både under intervjun samt vid genomgång av den inspelade intervjun, så att viktig information 

inte förbisågs eller missuppfattades. Analysen fungerade till att leta efter mönster bland 

informanternas intervjusvar för att sedan kategorisera dessa olika mönster och tolka dem enligt 

teoretisk relevans. De mönster som analysen upptäckt som återkommande, och som uppdagas 

igenom intervjuerna, vilket påvisar förändring, ligger till grund för urvalet av den teoretiska 

relevansen.  

 

Vid transkriberingen av intervjuerna kom vissa antaganden att göras dels för vad 

intervjusubjekten explicit uttrycker, som exakta begrepp eller åsikter, men även för det som 

ligger som implicit, de tankar och åsikter som är underförstått kring AI och musikskapande 

organisationer (Jakobsson, 2011). Med implicita mönster menas för studien även att 

intervjusubjekten använder olika ord, men talar således ändå om samma saker.   

 

Då strategin för studien baserades på att insamla empiriskt material som sedan analyserades 

och utvärderades är ”aktörsfokuserade utvärderingsmodeller” den metod för studien som kan 

kartlägga de effekter och mönster som aktörer inom fältet berörs av (Sandberg & Faugert, 

2016). Vid utarbetningen för att finna mönstren kom alla intervjuer att transkriberas för att 

sedan tydligt kunna hitta de fraser av liknande mönster, så en kartläggning av förändring kunde 

åskådliggöras. Enligt Bryman och Bell (2014) finns det tre nivåer för att finna dessa mönster i 

empirin som för studien är av värde att belysa och det är först en avgränsning av tyckande, 

därefter kommer “starkare fokus på innehållet” och sista nivån handlar om “de generella 

analytiska teman” för vilket kan vara implicita uttalanden (Bryman & Bell,2014). 
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2.6 Forskningskvalitet 
I kvalitativa studier är det viktigt att påvisa vilken kvalitet och tillit det finns till studiens 

innehåll och det är därav viktigt att icke-monetära mätningar kan styrkas. Bryman och Bell 

(2014) beskriver att “en kvalitativ forskare som upprepar en etnografisk undersökning behöver 

gå in i liknande social roll som den föregående forskaren”. Då denna studien har ett 

hermeneutiska förhållningssätt blir det därav att beskriva de kriterier och termer för bedömning 

av empirin som påvisar kvaliteten i studien (Bryman & Bell, 2014). 

 

Bryman och Bell (2014) beskriver att kvalitativa studier uppmanar forskaren att producera och 

beskriva det som Geertz (1973) benämner som ”fylliga och täta redogörelser” för hur 

överförbar studien är till att beskriva verkligheten (Bryman & Bell, 2014;404). För att läsaren 

ska få förståelse för studien inleds den med en historisk översikt för hur förändring påverkat 

musikskapande organisationer och leder sedan in till det studien vill belysa.  

 

Det är för studiens tillförlitlighet viktigt att påvisa urvalen som gjorts inför och under studien 

som har behandlats för att inte otydlighet skall finnas hos läsaren i hur överförbar studien är 

till verkligheten och på så vis tillförlitlig (Bryman & Bell, 2014). Urval som görs över vem 

som anses vara av intresse att intervjua grundas således i studiens syfte, samt vilka som kan 

vara till hjälp för att utveckla kunskap om studiens fenomen (Hallin & Helin, 2018). Studiens 

valda intervjusubjekt har därav kunskap om artificiell intelligens, samt även musikskapande i 

relation till denna teknik och därför ansågs dessa informanter vara tillförlitliga. 

 

2.7 Etiska överväganden 
För att studien ska ses som en trovärdig och sann beskrivning av det som observerats och 

informerats om från tidigare forskning till den insamlade empirin har etiska principer beaktats. 

Forskningsetiken som denna studie haft för att säkerställa att all insamlad empiri från intervjuer 

följer samtyckeskravet och konfidentialitets- och anonymitetskravet, vilket menas med att de 

medverkande har fått möjligheten att påverka till vilken del de vill bli återgiva i studien 

(Bryman & Bell, 2014). Forskningsetiken för studien innefattar att alla informanter blev 

tillfrågade om de vill bli nämnda med namn eller vara anonyma i studien, samt att de 

tillfrågades om det var tillåtet att spela in samtalet som utfördes mellan intervjusubjektet och 

intervjuaren.  
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2.8 Metodkritik 
Då studien görs av studenter som studerar organisationsteori kommer dessa teorier finnas med 

i bakhuvudet under studiens ingående och utförande. Dock är detta något som aktivt beaktats 

under processen för att behålla objektiviteten till studien. Utförandet av studien har även 

inneburit att intervjuerna med de valda intervjusubjekten inte kan belysa hela förändringen som 

skett eller sker då de är ett stickprov av ett helt fält av musikskapande organisationer. Kritik 

kan även ges till de teorier vi valt att se belysas utifrån intervjuerna då de är tolkningar av våra 

uppfattade eller redan befästa åsikter till fenomenet vi studerar.  

 

Studiens metodval kring transkribering, översättning och sammanfattning av intervjuerna är 

även det något som bör sättas i kontext till intervjuarens personliga förmåga att avläsa implicita 

och explicita mönster och händelser som sker i organisationerna. Transkribering av intervjuer 

kan även ses som tidskrävande (Patel & Davidson, 2011; Hallin & Helin, 2018), men har en 

betydelse för att mönster i intervjuerna inte ska förbises, därför har transkribering av alla 

intervjuer valts att göras, förutom intervjun som gjordes per mail där svaren redan angivits i 

text. Transkribering är gynnsamt då det ger upphov till olika uppfattningar om det insamlade 

materialet som tolkningar och kopplingar som senare kan vara till användning i analys av 

materialet. Transkribering av intervjuer kan även ge idéer till nästkommande intervjuer (Hallin 

& Helin, 2018). Vilket i studiens fall resulterade i att de två första intervjuerna, som var 

ostrukturerade, gav idéer till kommande två intervjuer, vilka därav kom att bli 

semistrukturerade.  

 

Studiens enda e-postintervju är något som även bör beaktas eftersom i en sådan intervjumetod 

erhålls inte kommunikation som är icke-verbal, exempelvis gester samt möjlighet till samtal 

och följdfrågor (om inte ytterligare e-postmeddelande skickas med eventuella följdfrågor). 

Däremot anses detta även vara en möjlighet då kommunikationen måste vara mer explicit på 

grund av att intervjuaren inte kan “känna in” intervjusubjektet (Hallin & Helin, 2018).  

 

En av de mer kritiska delarna till studiens utförande är att belysa den övervägande 

representationen av manliga intervjusubjekt. De AI-tekniska musikskapande organisationerna 

och musikskapare som har intervjuats har en övervägande representation av män, vilket 

begränsat studiens övergripande tillit för en generell förändring av en hel industri i vilken män 

enbart är en del av helheten. 
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3 Empiri- & Analyskapitel 
I detta kapitel kommer vi först beskriva de olika teman som vi funnit genom intervjuerna och 

hur våra intervjusubjekt beskriver dessa teman. Den förändring som denna studie har i uppgift 

att kartlägga kan ses utifrån det våra intervjusubjekt delgivit oss i olika former av synsätt på 

hur AI på olika sätt kan påverka dessa musikskapande organisationerna. Nedan redogörs för 

intervjusubjektens uttalanden, samt vilka teman vi ser på en förändring som nu omsluter 

musikskapande organisationer.  

  

3.1 Artificiell intelligens som ett nytt samarbete 
Ett tema som vi har tolkat enligt mönster funna i studiens intervjuer är att en förändring, 

artificiell intelligens kan generera, som kan påverka musikskapande organisationer, är att se 

tekniken som ett slags samarbete. Detta tema redogörs nedan i en empirisk presentation. 

Följaktligen analyseras temat för att påvisa på vilka sätt en generell förändring kan ses utifrån 

detta tema kopplat till vad teorin säger.  

 
3.1.1 Empirisk presentation av funna teman i intervjuerna 
I intervjun med Tommy Kaså (2018) talar han om att en förändring som sker i musikskapande 

just nu är att man, som han benämner det, kan börja co-writa med en robot. Alltså att en 

mänsklig musikskapare (en låtskrivare, en artist, kompositör eller musiker) kan börja samarbeta 

med tekniken artificiell intelligens i processen att skapa musik. Vidare fortsätter Kaså (2018) 

att förklara att många musikskapare kanske till och med kan komma att byta ut en människa 

som samarbetspartner mot denna teknik istället, men att han oavsett tror mer på själva 

samarbetet. Detta samarbete kan även vara genrebetonat, det vill säga att det snarare gäller 

hitmusik än exempelvis andra områden som filmmusik, reklammusik och bakgrundsmusik. Då 

vi i intervjun samtalar kring musikförlag som en musikskapande organisation som arbetar med 

just låtskrivare ser Kaså (2018) det som troligt att ett förlag kan para ihop låtskrivare med en 

”musikrobot” snarare än en annan låtskrivare, som är ett vanligt samarbetet idag. Detta när 

tekniken verkligen har börjat fungera och man inte längre kan avgöra vad som är musik skapad 

enbart med mänsklig inblandning samt musik skapad med AI-teknik. Som nämnt arbetar 

Tommy Kaså själv som musikskapare, då han är kompositör och gör så kallad wellness-musik. 

Han berättar att han själv har för avsikt att testa AI-teknik som ett samarbete i sitt 

musikskapande och ser det då som att ha ”någon att bolla med” och ta hjälp av. Vidare tror han 

att det är en tidsfråga innan den här AI-tekniken är integrerad som någon att bolla med i själva 

musikredigeringsprogrammet. (Kaså, 2018). Kaså (2018) förklarar även att hans arbete skulle 

kunna bli mer effektivt med hjälp av AI-teknik: 
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”Kanske kan jag skriva tjugotvå låtar i veckan istället för två, men som 

ändå har den kvaliteten som jag måste ha för att få släppa det 

[musiken]” (Kaså, 2018). 

  

I mailintervjun som genomfördes med Daniel Johansson beskriver även han ett samarbete 

mellan musikskapare och artificiell intelligens genom AI-plattformar som exempelvis Flow 

Machines och folkRNN. Han talar om detta samarbete som ”AI-kombinerad musik” där 

tekniken fungerar som partner i musikskapandeprocessen (Johansson, 2018). I intervjun med 

Bob Sturm och Oded Ben-Tal berättar Sturm (2018) om ett pop-album, Hello World, skapat 

med hjälp av artificiell intelligens där tekniken spelade rollen i att generera material som 

musikerna i musikskapandeprocessen kunde arbeta med. Även Anders Arpteg (2018) 

benämner artificiell intelligens som ett slags hjälpmedel och jämför då med andra industrier, 

som exempelvis att Peltarion hjälper radiologer att ställa hjärntumördiagnoser. Här fungerar 

AI som samarbete i en liten del av processen att ställa diagnos och bygga en behandlingsplan. 

Vidare menar Arpteg (2018) att man då kan ha datorn och AI:n till hjälp i en del av processen 

eller uppgifterna man gör, som att ställa en cancerbehandling, och att människan tillsammans 

med maskinen kan effektivisera processen; göra den bättre och snabbare. 

 

Oded Ben-Tal (2018) förklarar att det finns musikskapare, i vissa genrer, som arbetar med att 

producera musik själva och enbart på sin dator, då finns musiken alltså på en dator tills den 

släpps. Sedan finns det även genrer där det krävs flera musiker i en studio för att skapa musiken, 

här ligger alltså redan en stor skillnad i hur man kan skapa musik. Vissa musikskapare kommer 

fortfarande göra hela musikskapandeprocessen själva på sin dator på sitt kontor, i en studio 

eller i sin egen hemmastudio. Förändringen blir däremot att lära sig att integrera och använda 

AI-tekniken i arbetet (Sturm & Ben-Tal, 2018). 

  

Daniel Johansson (2018) förklarar att något som kan ses som positivt med musik som är skapad 

i samarbete med artificiell intelligens är att det kan tvinga fram en större kreativitet hos 

musikskapare: 

  

”Vi är inte medvetna om det själva oftast, men vi är själva ytterst 

programmerade i vårt musikskapande, och på det sättet kan AI fungerar 

som ’spegel’ som visar oss när vi upprepar oss själva för mycket” 

(Johansson, 2018). 
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Tommy Kaså (2018) beskriver dessa upprepningar som ”darlings” och menar att en 

musikskapare kan fastna i dessa och vilja komma ur dem, det kan exempelvis vara en viss 

ackordföljd. Detta skulle man med hjälp av artificiell intelligens lätt kunna analysera och ge 

förslag på nya tillvägagångssätt för att komma ur dessa upprepningar i sitt musikskapande. 

Vidare menar Kaså att han inte tror att det kan resultera i att man inte förlitar sig på sin 

kompetens, utan snarare att man kan bli mer sig själv igen i sitt musikskapande med hjälp av 

samarbetet med artificiell intelligens. Den närmaste utvecklingen framåt skulle alltså kunna 

vara att artificiell intelligens blir ett hjälpmedel i att förbättra sina egna låtar (Kaså, 2018). Bob 

Strum (2018) förklarar att i deras AI-plattform, folkRNN, är det så enkelt som ett knapptryck i 

att få fram material att använda i sitt musikskapande. Det kanske inte ligger särskilt mycket 

kreativitet i att bara klicka fram material på detta sätt, däremot ligger det mycket mer kreativitet 

i att interagera med dessa material på olika sätt (Strum & Ben-Tal, 2018). 

 

Då vi samtalar med Anders Arpteg (2018) angående att musikskapare kan fastna i mönster 

samt få hjälp att komma ur dessa med hjälp av AI, förklarar han att en vanlig fråga han ofta får 

är; om artificiell intelligens bara kan lära sig av det man gjort tidigare, kommer den hela tiden 

få en att gå åt samma håll och göra samma saker? Detta är en ganska felaktig uppfattning som 

ganska lätt går att motbevisa, Arpteg förklarar detta som: 

 

”Det är bara att ta musikrekommendationerna på Spotify, eller det kan 

vara vad som helst, filmrekommendationer eller vad du ska köpa för 

brödrost eller mobiltelefon på Amazon. Alla de rekommenderar saker 

som du aldrig har sett förut, och sättet som det funkar på är ju helt 

enkelt att de ser på vad andra människor har gjort och sedan hittar vilka 

människor som liknar dig; vad har de gjort som du inte har gjort? Då 

kan man rekommendera saker till dig som du aldrig har sett förut. Det 

går mycket väl att få en AI att lära sig att göra saker som man själv inte 

gjort förut” (Arpteg, 2018).
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3.1.2 Funna teman analyseras 
Om vi lever i ett kunskapssamhälle, vilket många anser, kan en organisations framgång 

bero på att kunna utveckla nya kunskaper samt förändras – med andra ord att lära. Lärande 

i organisationer kan alltså handla om individens nya kunskaper och kompetenser som på 

olika sätt kan gynna organisationen. Det har således varit aktuellt att söka åstadkomma 

så kallade lärande organisationer (Huzzard & Wenglén, 2012; Ahrenfelt, 2013). Tanken 

med detta är att organisationer ska formas på så sätt att de fokuserar på lärande vilket 

sedermera då kan förbättra exempelvis effektiviteten i organisationen. En gren av lärande 

kallas lärande som identitetsförändring vilket innebär att hur vi tolkar vår omgivning och 

vad vi ser hända omkring oss beror på föreställningar vi har om oss själva. Vad vi ser och 

upplever är alltså baserat på hur vi föreställer oss själva att vara, följaktligen är det då 

snarare vår egen identitet – våra föreställningar om oss själva – som bör tolkas istället för 

vår omgivning. Lärande kan utifrån denna uppfattning förklaras som att förändra sin 

självbild samt omtolka den (Huzzard & Wenglén, 2012). Ahrenfelt (2013) beskriver även 

lärande i en föränderlig värld som att det skapar behov för att utveckla individers 

kompetens samt att människan alltid är lärande och att det därför är väsentligt att känna 

sig själv. Knud Illeris (2014) beskriver även han att vi lever i en tid av konstant förändring 

vilket medför att vi måste kunna förändra och utveckla oss själva i förhållande till vår 

omvärld. Vidare menar han att dessa förändringar är “changes in the learner’s identity” 

och även här förekommer termer av att känna sig själv och sin identitet. Dessa termer 

beskriver han som self-awareness, self-reflection och self-perception.   

 

Lärande som identitetsförändring kan kopplas till vad studiens informanter benämner som 

att i musikskapandeprocessen fastna i upprepningar, mönster och sina darlings. Artificiell 

intelligens kan då hjälpa musikskaparen att komma ur dessa genom att analysera dem och 

ge förslag på nya, exempelvis ackordföljder. Med hjälp av denna teknik kan man säga att 

AI visar en tolkning på vad som kännetecknar musikskaparens identitet och 

föreställningar i sin musik och ger sedermera förslag på hur hen kan förändra och utveckla 

den. Huzzard och Wenglén (2012) menar att lärande både innefattar att undvika att bli, 

samt att vilja bli, en särskild person. Musikskaparen kan alltså se sina mönster och lära 

sig att komma ur dem, för att undvika att fastna i dem. Det kan även tolkas som att hen 

stärker sin identitet i sitt skapande men hjälp av AI eftersom dessa mönster kan vara en 

föreställning om sin självbild och genom att komma ur dem blir man återigen mer kreativ 

och därmed kanske än mer sig själv i sitt skapande. Kreativiteten ligger alltså, som Bob 

Sturm (2018) belyser, inte i det tekniska i sig utan i hur man integrerar med det tekniska. 
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Ahrenfelt (2013) skiljer sedermera utbildning och utveckling åt, där utbildning handlar 

om att överföra kända fakta för att kunna återge den korrekt. Talar man om utveckling 

behöver dock inte fakta återges helt korrekt, utveckling handlar snarare om att förstå 

given fakta för att sedan kunna använda den kreativt. Man skulle kunna tolka detta som 

att med artificiell intelligens får musikskaparen hjälp i att bli utbildad i sina egna mönster 

– sin självbild – och kan följaktligen utveckla sin kreativitet i skapandet genom nya 

faktauppgifter från AI-tekniken. Illeris (2014) förklarar att kompetensutveckling 

inkluderar just kreativitet, fantasi och flexibilitet, vilket han även menar är förmågor som 

speglar vår identitet. Således kopplar han därför att utveckla sin kompetens till lärande 

som “changes in the elements of the identity”.  

  

Vidare förklaras att lärande som identitetsförändring har sin grund i hur andra ser på oss 

samt bemöter oss och att det därför alltid sker i sociala utbyten (Huzzard & Wenglén, 

2012; Illeris, 2014). Är man som, Oded Ben-tal (2018) beskriver, en musikskapare som 

arbetar med att producera musik själv på sin dator, eller som Tommy Kaså (2018), som 

bland annat arbetar själv som kompositör av wellness-musik, ingår man nödvändigtvis 

inte i en stor organisation av människor där socialt utbyte är en självklarhet varje dag i 

arbetet. En grupp människor i en organisation skapar olika föreställningar om vilka de är, 

inte är, samt vilka de vill vara och inte. De skapar alltså en identitet som utgår ifrån 

kunskap, vilken organisationen uppfattar som ”sin egen”. Rimligtvis finns det då även 

olika identiteter i en organisation som dessutom kan strida mot varandra. Om dessa 

identiteter behandlas på så vis att individerna delar med sig av sina kunskaper bidrar det 

till lärande i organisationen – lärande som identitetsförändring (Huzzard & Wenglén, 

2012). Därav kan detta styrka att en ensam musikskapare som utgör sin organisation själv 

kan fastna i mönster och upprepning eftersom det inte förekommer andra identiteter i 

organisationen som bidrar med identitetsförändring utifrån lärande, ny kunskap eller olika 

samt motstridiga identiteter. Om musikskaparen då ser AI som ett slags samarbete och 

”någon att bolla med” kan tekniken fungera som att utveckla och rentav förändra 

musikskaparens identitet i sitt skapande, eftersom hen nu får ett slags socialt utbyte. Trots 

att det inte är från en annan fysisk person i organisationen, är det något som hjälper 

musikskaparen att se sig själv och sina föreställningar om sig själv på ett nytt sätt vilket, 

enligt Huzzard och Wenglén (2012), är förknippat med lärande som identitetsförändring.  

 

När man talar om lärande, förändring och identitet är det viktigt att även reflektera kring 

motivation. Människor tenderar nämligen inte förändra delar av sin identitet om det inte 

finns skäl till att göra det (Illeris, 2014). Dessa skäl kan vara både externa och interna 
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(Alvesson & Kärreman, 2012; Illeris, 2014). Utveckling, att få uttrycka sin kreativitet 

samt att ha ett lärande arbete och att uppnå självförverkligande är delar av en inre 

motivation. Dessa speglar individens inre drivkrafter (Alvesson & Kärreman, 2012) samt 

när motivation på detta sätt är rotad inom en person ger det upphov till just utveckling 

(Illeris, 2014). Hedegaard Hein (2012) beskriver inre motivation som att det utgår från 

individen och grundas i att utvecklas samt prestera. Idividen agerar således med 

utgångspunk i sina inre motivationsfaktorer. En gemensam nämnare bland informanterna 

tolkas vara att just utveckling i arbetet, vilket då kan ses som en motivationsfaktor. Kaså 

(2018) talar om samarbetet med AI-teknik i sitt musikskapande som att det skulle kunna 

hjälpa honom att förbättra sina egna låtar, och komma ur sina darlings. Både Johansson 

(2018) samt Sturm och Ben-Tal (2018) belyser utvecklande av kreativitet i relation till 

AI-tekniken, och Arpteg talar om att AI kan rekommendera sådant du inte tidigare sett. 

Alla dessa tankar kan kopplas till att utvecklas i sitt musikskapande och därmed få mer 

utlopp för sin kreativitet, vilket enligt ovan beskriven teori fungerar som motivation. En 

förändring i relation till AI kan därav ses som att tekniken kan fungera motiverande för 

musikskapande organisationer. 

  

Motivation kan även tolkas utifrån en persons identitet i form av mål personen har baserat 

på vad personen tycker är viktigt och lämpligt (Ushioda, 2011; Bobbitt Nolen m.fl., 

2012). Kaså (2018) menar att effektiviteten i hans arbete skulle kunna öka med hjälp av 

AI som samarbete och att han därför skulle kunna producera fler låtar med samma 

kvalitet. Vidare jämför Arpteg med andra industrier och menar att arbetsprocesser kan 

effektiviseras, det vill säga bli bättre och snabbare, med hjälp av AI. Alltså kan mål som 

att förbättra sitt musikskapande och göra arbetet mer effektivt även fungera som en 

motivation för att använda AI-teknik. Motivation kan således kopplas till både utveckling 

och förändring av element i en individs identitet eftersom det baseras på personens egna 

mål och framtida aspirationer (Ushioda, 2011). Användandet som samarbete med AI-

teknik kan således förändra en musikskapande organisation på olika sätt vad gäller 

identitet, utveckling och motivation - vilka följaktligen därav interagerar med varandra.  

 
 
3.2 Artificiell intelligens som ett nytt verktyg i arbetet 
Nedan kommer temat verktyg i arbetet att presenteras, först utifrån det insamlade 

empiriska materialet och sedan vill vi skapa en förståelse för på vilket sätt det kan påvisa 

en generell förändring i musikskapande organisationer genom att koppla temat till det 

teorin uttrycker. 
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3.2.1 Empirisk presentation av funna teman i intervjuerna 
De vi intervjuat har en samstämmighet om utvecklingen av intelligenta verktyg av 

artificiell intelligens och dess framväxt i de musikskapande organisationerna. De 

uttrycker att denna teknik hjälper till att kapa inträdet och möjligheten till att skapa musik, 

Sturm (2018) uttrycker att det inte behövs, ”AI-specialister” för att vara musikskapare 

(Sturm & Ben-Tal, 2018; Arpteg, 2018; Johansson, 2018; Kaså, 2018).  

 

I intervjun med Bob Sturm och Oded Ben-Tal beskriver de att de ser artificiell intelligens 

som ett verktyg när det kommer till musikskapandet, de beskriver på olika sätt att de ser 

den tekniska utvecklingen som byggandet av kraftfulla verktyg som kan användas till att 

skapa musik. Sturm och Ben-Tal (2018) säger även att i den närmaste framtiden kommer 

AI-plattformar som deras folkRNN att vara verktyget som skapar det initiala delarna i ett 

musikstycke som en plugin i musikredigeringsprogrammet och då behöver man inte 

komponera allt från grunden (Sturm & Ben-Tal, 2018). Oded Ben-Tal (2018) beskriver 

sin syn på hur tekniken för hans del som kompositör kommer påverkas i musikskapandet;  
 

“For me the computer is a tool, just like a pen is a tool, just like a 

piano is a tool, and it’s down to how you want to relate to that tool 

in the composition process. So, if someone is just happy when 

their convinced that every note is something that they decided this 

is the right note here, then systems like AI is not probably 

something for them, like our system I see it as a tool like any other 

tool”(Sturm & Ben-Tal, 2018). 
 
I intervjun med Tommy Kaså (2018) talar även han om att artificiell intelligens som 

verktyg kan hjälpa till att omvandla en mängd data till användbar information som för en 

människa skulle vara helt omöjlig. Kaså (2018) uttrycker sig på följande sätt  
 

”Har du en robot som har samlat in massor med data, oerhört 

mycket befintliga låtar eller vad den nu behöver, och sen 

verkligen kunna bearbeta det med AI så kan du blixtsnabbt få 

fram, kanske bättre än en människa, känslolägen i en film” (Kaså, 

2018). 
  
I intervjun med Anders Arpteg (2018) beskriver han den tekniska utveckling som skett 

under de senaste åtta åren och som ligger till grund för den artificiella intelligensens 
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framsteg i utvecklandet och skapandet av intelligenta verktyg som kan underlätta för 

musikskapare (Arpteg, 2018). Arpteg (2018) talar om inställningen människor har till ny 

teknik och att det finns de som är bakåtsträvande, han jämför den artificiella intelligensens 

utveckling med utvecklingen av instrument (Arpteg, 2018). 

  

Arpteg (2018) säger att artificiell intelligens finns även i olika fysiska apparater som 

musikskaparen kan använda sig av som ett verktyg i sitt musikskapande; 
 

”Det byggs ju mer och mer verktyg som är mer gjorda för 

specifika syften, för den lite mer smala AI:n, verktyg som är 

mycket lättare att använda. Men som bara funkar för vissa saker 

exempel är den här Nsynth-grejen som är ett väldigt enkelt, där 

har man byggt en liten hårdvara så man kan ha en liten synt-

tangentbord fast det bara är två små spakar” (Arpteg, 2018). 

 

Sturm (2018) uttrycker att en AI-plattform, som deras, endast skapar det råa materialet av 

matematiskt uträknade sekvenser av det som systemet matats med och som sedan en 

kompositör eller icke innan kunnig person kan omvandla till en låt då det enligt honom 

är musikskaparen som väljer vilket material som är av värde av den data som genererats 

från den artificiella intelligensens system. Ben-Tal (2018) förklarar deras syn på hur en 

musikskapare använder sig av verktyget, ”if the output of the system was not good by our 

judgement then we try another output” (Sturm & Ben-Tal, 2018). 

 

Johansson (2018) säger att styrkan med AI är att musikskapare som förr var tvungna att 

förstå sig på “noter och musikteori” eller att man förr var tvungen att behärska ett 

instrument, nu med hjälp av AI kapat den “monopol” som musikskapande tidigare varit 

belagd med. Musikskapandet har enligt Johansson (2018) demokratiseras tack vare den 

här utvecklingen, då de utan musikkunskaper kan skapa musik som kan hamna på 

topplistorna (Johansson, 2018). 

 

Arpteg (2018) talar även han om ett verktyg som hjälper musikskaparen eller användaren 

av musik i sitt yrke att förändra stämningen i låten så den passar in i det tänkta ändamål 

som finns för musikstycket, han beskriver det som att det finns spakar som kan regleras 

efter musikskaparnas eget tyckande. Arpteg säger även att det är ”abstrakta spakar som 

man drar i och då blir det här ett annat sätt som man hjälper artister att börja skapa musik” 

(Arpteg, 2018).  
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Johansson (2018) berättar även att för att tekniken ska bli naturlig del av musikskapande 

i studion behöver den förfinas (Johansson, 2018). Om några årtionden kommer AI-teknik 

vara en naturlig del i musikskapande som ett verktyg, på liknande sätt som när datorerna 

kom som verktyg eller när ljudprogramvaror kom som verktyg, vilket vi använder oss av 

idag (Johansson, 2018). Johansson (2018) uttrycker även att vissa branscher kommer att 

bli tvingade att använda denna AI-teknik för att andra gör det (Johansson, 2018). Sturm 

och Ben-Tal (2018) redogör för att processen som händer i olika produktionsled kommer 

att bli påverkade då tidigare inträdesbarriärer till musikbranschen försvinner och 

tillgängligheten att bli musikskapare ökar (Sturm & Ben-Tal, 2018). 

 

Alla vi intervjuat uttrycker hur de ser kreativiteten påverkas av artificiell intelligens på 

lite olika sätt. Johansson (2018) ser att artificiell intelligens kan hjälpa musikskaparen att 

finna kreativitet i sitt skapande då, ”vi är själva ytterst programmerade i vårt 

musikskapande”, vilket Kaså (2018) uttrycker en annan syn på vilket är att kreativiteten 

till vårt skapande grundar sig i vilka preferenser skaparen har och att dessa formas i 

fosterstadiet. Sturm och Ben-Tal (2018) förmedlar att för kreativiteten är användandet av 

både traditionella och AI baserade verktyg ett hjälpmedel i skapandet av kreativitet. 

Arpteg (2018) förklarar att en AI kan ”lära sig att göra saker som man själv inte gjort 

förut”, och att en vanlig missuppfattning är att en AI är styrd av det den gjort tidigare och 

inte kan generera nytt (Johansson, 2018; Kaså, 2018; Sturm & Ben-Tal, 2018; Arpteg, 

2018).  

 

Arpteg (2018) talar även om att det finns forskning som handlar om misstron till verktyget 

AI som heter Why should I trust you där verktyget inte lärt sig koda rätt och då genererar 

felaktig data till nyttjaren av systemet (Arpteg, 2018). Arpteg (2018) citerar VD:n för 

musikbolaget Epidemic sound som sagt att ”om man använder den här tekniken på rätt 

sätt så kan den tiofaldiga företagsvärdet” ,vilket är roligt  (Arpteg, 2018). 

 
3.2.2 Funna teman analyseras 
I vår kartläggning har mönster av benämningen verktyg eller hjälpmedel funnits som en 

gemensam nämnare från alla intervjuer, vilket påvisar en tydlighet kring att det är vad AI 

ses som i nuläget av forskare och personer verksamma i musikskapande organisationer. 

  

Det är som Arpteg (2018) uttryckte sig en utveckling som har revolutionerat 

möjligheterna till att skapa intelligenta verktyg under de senaste åtta åren, som ligger 
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bakom de verktyg som musikskapare använder sig av idag (Arpteg, 2018). Så 

förklaringen till att verktyget med AI är ett hjälpmedel i musikskapandeprocessen 

återfinns i systemets uppbyggnad av att lära sig analysera sekvenser av en mängd olika 

musikstycken, som i tekniska termer kallas för att analysera data, och sedan matematiskt 

prediktera genom avancerade algoritmer vad som är ett nytt sekventiellt musikstycke 

utifrån de parametrar som den AI:n klarar av att beräkna (Arpteg, 2018; Johansson, 2018; 

Kaså, 2018; Sturm & Ben-Tal, 2018). 

  

Ett musikskapande verktyg är vad artificiell intelligens ger den som vill skapa musik och 

det är en avvägning i nuläget vart gränsen för hur mycket kunskap som kreatören behöver 

ha för att idag musicera. Det alla informanterna är eniga om är att dagens hjälpmedel är 

komplicerade att utveckla och att det i dagsläget inte är av den bästa kvalitén, men att 

forskningen arbetar hårt med att utforma nya bättre innovationer av dessa musikskapande 

maskiner med AI för att verktygen ska bli som Arpteg uttryckte sig kraftfulla (Arpteg, 

2018) och som Johansson uttryckte en naturlig del av studions musikskapande process 

(Johansson, 2018). 

  

Kunskapsintensiva organisationer är vad de musikskapande organisationerna mer och 

mer har utformats till under decennier av teknisk utveckling för de musicerande och 

musikskapande med höga inträdesbarriärer som den oinvigde haft svårt att forcera för att 

nå ut med sin egenskapade musik (Johansson, 2018; Sturm & Ben-Tal, 2018). Det som 

menas med att de är kunskapsintensiva är att informationsteknologin har fundamentalt 

förändrat villkoren för hur organisationerna och samhället fungerar och att det ställer 

högre krav på innovation och konkurrenskraft mot andra organisationer (Alvehus & 

Kärreman, 2012).   

  

En medveten strategi av att få den rätta kunskapen till rätt personer på just rätt tid så att 

individer kan dela och utforma informationen till handling skapar bättre prestationer för 

organisationer och är kärnan i kunskapsarbete (Rechberg & Syed, 2014). Detta är vad AI-

verktygen hjälper de musikskapande organisationerna att förbättra genom att maskinerna 

utvecklas till kraftfulla musikskapande verktyg som då kan ge kreatören – musikskaparen 

– den information den vill ha och behöver vid just det tillfälle som mest passar 

musikskaparen. Här kan AI korta ner och även helt ta bort de barriärer som musikskaparen 

tidigare stod inför, vilket Sturm och Ben-Tal kallade för entry-level (Sturm & Ben-Tal, 

2018).  
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Teknologi påverkar på olika sätt verksamheters möjligheter, inte minst en organisations 

struktur. Detta i sin tur ger upphov till innovation vilket utgår ifrån lärande och kunskap 

inom organisationer, därav krävs kunskapsintensivt arbete. Kunskapsintensivt arbete 

grundar sig i människors intellekt och handlar om vad som försiggår i huvudet på en 

person samt en persons språkanvändning. Den här typen av arbete som kräver kvalificerad 

kunskap är central vid utveckling av unika produkter eller tjänster (Alvehus & Kärreman, 

2012). Det som framkommit i studien är att det musikskapande verktyget med AI 

utvecklar den kunskap som en organisation behöver besitta för att arbetet ska fortgå som 

tidigare. Dock även att det förändrar hur organisationen använder detta verktyg för att 

effektivisera sin verksamhet, eller för att den helt nya verksamheten möjliggör dennes 

existens då AI-teknik är mer tillgänglig än kunskap. 

 

Under begreppet kunskapsarbete redogörs så kallat knowledge management, som baseras 

på att kunna styra personer med hjälp av kunskap. Här görs en distinktion på två olika 

typer av kunskap; tyst kunskap och explicit kunskap. Olika typer av gemenskap som 

nätverk av experter eller professionella sammanslutningar inom en organisation där 

kunskap överförs från erfarna personer till mindre erfarna personer genom socialisation 

förklaras som tyst kunskap Alvehus & Kärreman, 2012). Det studien kartlagt är att 

musikskapande organisationer nu kan sprida denna i annat fall tysta kunskap till personer 

som antingen redan är musikskapare och nu får ett till verktyg att använda sig av i sitt 

skapande. Den kan även spridas till de som aldrig tidigare skapat musik och kanske aldrig 

bemästrat konsten att spela ett instrument. Detta är vad studiens kartläggning påvisar, att 

det sker en förflyttning från att behöva ingå i ett större nätverk för att få tillgång till 

musikskapande verktyg med AI, till att man nu kan skapa i sin hemmastudio. 

Musikskapande verktyg med AI kan tydliggöra för musikskapare som inte är eller har 

varit anslutna till en musikskapande organisation vad deras idéer kan leda till om de vågar 

testa detta AI verktyg. 

  

Explicit kunskap fokuserar däremot mindre eller avsaknar helt social kunskapsöverföring 

och fokuserar istället på ett tekniskt perspektiv, som att överföra kunskap med hjälp av 

informationssystem och databaser. Genom att kodifiera kunskapen hos en person gör man 

den individoberoende och organisationen blir således inte lika beroende av den enskilda 

personen, utan kunskapen kan bli tillgänglig för hela organisationen. Interaktionen tyst- 

och explicit kunskap emellan möjliggör också vidare skapande av ny kunskap (Alvehus 

& Kärreman, 2012). Här ser våra informanter att detta musikskapande verktyg är just ett 

verktyg och kan hjälpa organisationer med att utföra förenklingar av det arbete de redan 
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gör genom att verktyget förenklar processen. Men att det i nuläget inte finns tillräckligt 

välfungerande verktyg utan att de behöver forskas mer på att utveckla de maskiner som 

det musikskapande verktyget med AI finns i, vilket är deep learning och machine 

learning maskiner (Arpteg, 2018;Johansson, 2018; Kaså, 2018; Sturm & Ben-Tal, 2018). 

Det som tydligt framgått genom studiens kartläggning är att med AI rivs inträdesbarriärer 

ner och musikskapandet flyttar ut i samhället på ett mer tillgängligt och utvecklande sätt 

än tidigare, det är bara en dator med internetuppkoppling som du behöver för att skapa 

din musik. 

 

Det finns svårigheter i att särskilja på vad som klassas som kunskapsintensivt då många 

olika verksamheter innefattar någon form av specifik kunskap. I många fall bedöms 

expertis och kunskap som att vara komplicerade och kodifierade. Det blir således 

expertens bedömning – personen som besitter expertisen – som är central vid 

utvecklingen av en produkt eller tjänst, och dennes omdöme av kvaliteten är således det 

som de utan expertis måste förlitar sig på; detta benämns som kunskapsasymmetri 

(Alvehus & Kärreman, 2012). Här är dilemmat med de musikskapande verktygen med 

AI att det är ingenjörer och forskare som inte baserar resultaten enbart på god musikalitet 

ur dessa maskiner (verktyg), utan fokusen ligger oftast i att utveckla själva maskinerna 

(Sabathe ́, et al., 2017). Forskningen belyser mycket kring just utvecklingen av AI-

teknikens utveckling, men fokuserar på maskinernas tekniska prestation, vilket gör att 

musikskapandet med dem som verktyg faller lite till glömska. 

  

Kunskapsintensiva organisationer kan delas upp i tre olika varianter vilka benämns 

expertbyrån, kunskapsbyråkratin samt idékubatorn. Expertbyrån organiseras kring ett få 

antal nyckelpersoner, den är klientorienterad samt grundas i expertkunskap där stor 

individuell självständighet råder. Kunskapsbyråkratin grundas istället mycket i rykte och 

legitimitet med standardiserade lösningar och tjänster samt ett starkt management inom 

exempelvis kunskap och personal. Slutligen baseras idékubatorn på lärande och 

skapandet av produkter och idéer. Idékubatorn är uppdragsorienterad och personberoende 

(Alvehus & Kärreman, 2012). Det som framgått av informanterna är att den nu tredje 

digitala revolution som sker och skapat detta verktyg med AI ger de musikskapande 

organisationerna en skjuts in i ett nytt sätt att vara då de, liten som stor organisation, kan 

balansera alla dessa tre varianter av kunskapsintensivitet. Det är för musikskaparen att 

testa sina färdigheter av musikskapande med detta musikskapande verktyg med AI och 

sedan avgöra vad som är ett gott resultat eller inte. Om musikskaparen sedan inte gillar 

det som AI:n föreslår testar kompositören eller producenten bara ett nytt sätt att låta AI:n 
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prediktera vad som är önskvärt musikaliskt resultat. Detta är vad Sturm och Ben-Tal 

(2018) benämnt som ”change the input, if the output is wrong” vilket förklarar att detta 

musikskapande verktyg med AI, är just vad det låter som; ett verktyg där du bestämmer 

vad som ska finnas med i slutresultatet – din låt (Sturm & Ben-Tal, 2018). 

 

3.3 Artificiell intelligens påverkar roller i organisationer 
Slutligen presenteras temat om AI som på olika sätt skulle kunna påverka roller i 

musikskapande organisationer. Empiri kring temat presenteras först, följt av analys 

utifrån vad teorin säger.   

 
3.3.1 Empirisk presentation av funna teman i intervjuerna 
I samtalen med informanterna angående om det finns roller som kan bli påverkade eller 

till och med ersättas av artificiell intelligens, finns det lite delade meningar. Det finns 

även mycket liknande tankar kring utvecklingen som sker bland informanterna. 

Johansson (2018) menar att det finns roller som till viss del redan nu håller på att ersättas 

på vissa områden. Exempelvis vad gäller masteringingenjörer där den kreativa 

plattformen LANDR erbjuder mastering som är driven av just artificiell intelligens. Vidare 

förklarar han att man skulle kunna säga att det håller på att delas upp i olika grenar, varav 

en är ”ren” AI-skapad musik (Johansson, 2018). Även Kaså (2018) talar om en specifik 

gren för bara AI-komponerad musik. Denna musik skulle kunna vara exempelvis 

bakgrunds- och gamingmusik; på dessa områden av musikskapande kanske man inte 

behöver anställa en låtskrivare, utan enbart använda AI-komponerad musik. Kaså (2018) 

förklarar som följande: 

 

”Jag tror att väldigt snart inom bakgrundsmusik, filmmusik, 

reklammusik; där tror jag att det nog kan ta över helt. Där tror jag 

att låtskrivarjobben försvinner först” (Kaså, 2018). 

 

Johansson (2018) anser att många kompositörer, inklusive musiker, som skapar musik till 

filmer, TV-serier och reklam kan få det svårt framöver. Han fortsätter att förklara att 

bakgrundsmusiken, eller så kallad ”hissmusik”, sannolikt kan komma att bli ersatt av 

autogenererad musik med hjälp av AI-teknik. Ben-Tal menar att det exempelvis för film- 

och TV-spelsmusik fortfarande kommer att finnas organisationer som anställer bra 

orkestrar för att komponera och skapa musiken. Sedan finns vad Ben-Tal (2018) beskriver 

som ”cheaper games or cheaper films” som inte har budgeten för att anställa en hel 

orkester, och därav förlitar sig på andra tekniker. Här kommer det troligtvis skapas ett 
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större gap mellan organisationer som fortfarande kommer att ha en stor produktion kring 

denna typ av bakgrundsmusik, och de som inte har det. Samtidigt menar Sturm (2018) att 

mycket av musiken vi hör i TV-sammanhang redan kommer från så kallade ”sample 

libraries”, alltså särskilda ”ljudbibliotek”. Följaktligen har orkestrar med ensemble 

bestående av 5-100 personer anställda för att skapa olika sorters bakgrundsmusik, 

reducerats ner till enbart en person med ett bra sample library. Den här processen är alltså 

både billigare och mer effektiv för den här typen av musikskapande (Sturm & Ben-Tal, 

2018). Ben-Tal (2018) fortsätter att förklara att rollen för denna person även kan bli 

påverkad eller till och med ersatt av AI-teknik: 

  

”I can imagine, particularly in the media, a company that does 

videos for commercial companies, they have one person part-time 

that ads the music to the video and I can see companies say “do 

we actually need that when we can buy music from AIVA5?” I 

suspect that this will be the case for a lot of products that are not 

music oriented, where the music is not the center of attention but 

an addition to, and that can be more easily offloaded to a 

machine” (Sturm & Ben-Tal, 2018). 

  

Kaså (2018) menar att det kan finnas en inställning idag [bland musikskapare] om att 

artificiell intelligens inte skulle kunna byta ut exempelvis en symfoniorkester, men detta 

är mycket sannolikt enligt honom (Kaså, 2018). 

  

Då vi samtalar med Anders Arpteg angående om AI-teknik skulle kunna ersätta roller i 

musikskapande organisationer menar han att man skulle kunna generera hissmusik i alla 

oändlighet, men att det således kan skapa en felaktig bild av AI om man talar om att helt 

ersätta roller. Med största sannolikhet kommer vi enbart få bättre verktyg vilket snarare 

gör att fler människor kan börja skapa musik, samt att kunniga musikskapare kommer att 

få mer effektiva medel till att skapa musik, snarare än att de ersätts. Dock kommer 

artificiell intelligens idag inte att kunna ersätta det mer kognitiva, som kräver en djupare 

förståelse, samt att det kommer att dröja långt om AI ska ta över den mer kreativa delen 

av musikskapande. Det handlar snarare om kraftfulla verktyg som får fler att kunna skapa 

musik (Arpteg, 2018). Vidare menar Johansson (2018) att användningen av artificiell 

intelligens inte behöver betyda att människor kommer att sluta skapa musik, det handlar 

                                                
5 AIVA - Artificiell intelligens-plattform som komponerar emotionell “soundtrack music” (aiva.ai). 
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snarare om att bli medvetna om hur tekniken används på ett optimalt sätt (Johansson, 

2018). 

  

Angående påverkade eller ersatta roller inom musikskapande organisationer kommer 

motstånd till förändring på tal, där Kaså (2018) menar att vi har det inbyggt i oss då vi är 

revolutionära varelser, som befinner oss i en revolution. Han förklarar att det alltid finns 

motstånd till förändring eftersom man helt enkelt inte vill bli av med jobbet. Detta är 

särskilt tydligt vid nya tekniker, om det krockar med ens egna privilegier. Kaså utvecklar 

detta fenomen med en jämförelse: 

  

”Har du en särskild position [i en organisation]; där vill du sitta 

tills du går i pension, men så kommer det ny hotande teknik. Den 

är oerhört stark den biten, den upprepar sig hela tiden. Till 

exempel vad gäller koppartråden när fiberteknik kom. De som 

sitter på positioner och har mycket makt, de kan till och med ge 

sig på lagstiftningen för att förhindra fiberoptiken enbart för 

egennytta för att sitta kvar” (Kaså, 2018). 

  

Sturm (2018) menar att motstånd till förändring även kan komma från missuppfattning, 

exempelvis kring deras egen studie på KTH, i intervjun säger han: 

  

“We experienced some push back from people that said ‘why are 

you replacing us?’ Or people in folk music; ‘how dare you take 

this collective knowledge practice and you think that the 

computer can do?’” (Sturm & Ben-Tal, 2018). 

  

Sturm (2018) menar att en sådan missuppfattning kring forskningen kan skapa förakt, 

men menar således att det i viss mån kan vara berättigat och att de därför måste vara 

väldigt tydliga på förhand med vad det är de gör, samt respektera och ställa sig dessa 

frågor. De har i sin studie arbetat med personer i dessa traditioner [av irländsk folkmusik] 

för att hela tiden ställa dessa frågor i centrum (Sturm & Ben-Tal, 2018).  

 
3.3.2 Funna teman analyseras 
Det som informanterna belyser är att musikskapande organisationer måste öppna sig för 

en förändring av hur arbetet som sker kommer utföras nu när verktyget med AI kommer 

in i organisationerna. Henry Mintzberg beskriver att organisationer finns i fem olika 
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strukturella konstellationer och att beroende på vilka krav samhället ställer på 

organisationen kan den konfigureras på varierat sätt för att tillmötesgå dessa krav 

(Mintzberg, 1980; Bolman & Deal, 2015). 

  

Mintzberg (1980) uttrycker:  

 

“The elements of organizational structuring — which show a 

curious tendency to appear in five's — suggest a typology of five 

basic configurations: Simple Structure, Machine Bureaucracy, 

Professional Bureaucracy, Divisionalized Form, and 

Adhocracy.” (Mintzberg, 1980;322) 

 

Det som våra informanter belyser är att musikskapande organisationer är både drivna av 

stora och av små konstellationer av personer som är kreatörer i sitt yrkesval – de skapar 

musik och är kompositörer. Det våra informanter delger oss är att verktyget med AI 

kommer i framtiden att bli så kraftfullt att det finns risk att yrken som finns idag inte 

behövs längre då de har automatiserats av maskiner för mer effektivt nyttjande av 

organisationens verksamhet (Arpteg, 2018; Johansson, 2018; Kaså, 2018; Sturm & Ben-

Tal, 2018).  

  

Henry Mintzbergs teori om strukturella konfigurationer delas sedan in i hur en 

organisation är strukturerad i fem olika delar som kan kombineras efter organisationens 

behov, kallad för organisationsdesign (Mintzberg,1980; Aasen & Amundsen, 2013; 

Bolman & Deal, 2015). Det är här studien ser teorin om strukturella konstellationer passa 

in när det handlar om att artificiell intelligens kommer in i organisationen och kan hota 

att byta ut en människa mot en maskin i organisationen. Då maskinen som är verktyget 

med artificiella intelligens, placeras i Mintzbergs konstellation hamnar den i den 

operativa kärnan av organisationen och utför de uppgifter som organisationen har, men 

den tar även andra delar av organisationens sektorer i besittning som teknostrukturen och 

mellanleden av chefer i organisationen (Mintzberg, 1980; Bolman & Deal, 2015). Detta 

för att som studien påvisat, då tekniken byter ut personer i organisationen till maskiner 

kan organisationen optimeras till färre personer anställda 
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Figur 1: Mintzberg’s five basic parts of the organization6 

 

Enkel struktur förklarar av att en organisation har en chef som, sitter i den strategiska 

toppen av organisationen och därifrån koordinerar arbetet som utförs i organisationens 

verksamhet, även kallad för den operativa kärnan. Här är det en person som bestämmer 

och arbetet utförs sedan av de anställda under chefen (Mintzberg, 1908; Bolman & Deal, 

2015). Det teorin om strukturella konfigurationer redogör för och som även informanterna 

till viss del är eniga om, är att en musikskapande organisation behöver för att överleva 

anpassa sig till den nya tekniken och att organisationens förmåga att hålla sig med i den 

teknologiska revolutionen som nu är i rullning är källan till framgång (Mintzberg, 1980; 

Aasen & Amundsen, 2013; Kaså, 2018; Arpteg, 2018). 

  

Studien har påvisat att en förändring av organisationens struktur är av nödvändighet, då 

ny teknik som AI byter ut och effektiviserar det musikskapande arbetet, då verktyget med 

artificiell intelligens snabbar upp ledtiden av att utföra ett liknande arbete. Något som 

förut tog några år för en människa att skapa, kan nu en AI-plattform utföra på några dagar 

eller timmar. 

  

Mintzbergs teori om fem strukturella konstellationer beskriver att varje konstellation har 

olika färdigheter som lämpar sig olika väl för olika typer av verksamheter. Adhocratin 

ansågs länge vara den konfiguration som bäst lämpade sig för innovationsrika 

organisationer (Mintzberg, 1980; Aasen & Amundsen, 2013; Bolman & Deal, 2015). 

Enkel struktur sägs vara mer användbar vid organisationer vars verksamhet primärt 

handlar om att övervaka andra och att den inte är så beroende av att utveckla 

teknostrukturen för att utföra sitt arbete (Mintzberg, 1980; Aasen & Amundsen, 2013). 

                                                
6 Figur 1: Mintzberg’s five basic parts of the organization. 
https://www.accaglobal.com/sg/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-
resources/f1/technical-articles/mintzberg-theory.html  
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Det är här studien har kartlagt att vissa yrken kommer försvinna, det är som Johansson 

(2018) menar att det finns roller som till viss del redan nu håller på att ersättas på vissa 

områden (Johansson, 2018). 

  

Mintzbergs fem strukturella konfigurationer och fem fält för organisations design bygger 

på att en organisation är uppbyggd av en som bestämmer hur arbetet ska utföras eller 

sätter mål och sedan är det arbetarna som utför själva arbetet. Organisationerna har enligt 

Mintzberg alltid en sammansättning av alla de fem fälten av organisationsdesign även om 

själva strukturen för organisationen förändras (Mintzberg, 1980; Bolman & Deal, 2015). 

Här ser vi genom studiens kartläggning en annan konstellation av struktur för en 

organisation. Studien har kartlagt att då AI kommer in och kan påverka roller i de 

musikskapande organisationerna, så är det en enkel-adhoc-tekno struktur som skapas då 

AI:n byter ut och effektiviserar arbetet som den musikskapande organisationen gör.  

  

Mintzberg talar om en sjätte konfiguration men såg då en annan typ av konstellation 

framträda och det är här vi genom studien kartlagt att AI konstellationen är här för att 

stanna. Därav är det viktig att väva in i sin organisation för att konkurrera med andra som 

befinner sig inom samma fält  av musikskapande, här handlar det inte om att 

organisationen minskar och därav försvinner jobben, det handlar snarare om “förändra 

dig för att möta den tekniska revolution som sker”.  

 

Ytterligare ett mönster som har uppdagats i intervjuerna med studiens informanter är att 

av dessa förändringar i form av påverkade eller ersatta roller, samt påverkad struktur i 

organisationen är motstånd till förändring. Trots att motstånd till förändring explicit 

uttrycks i enbart två av studiens intervjuer ser vi det som en viktig aspekt att ta upp under 

detta tema eftersom denna kartlagda förändring faktiskt skulle kunna möta motstånd om, 

eller till och med när, förändringen träder i kraft. Ahrenfelt (2013) menar att det finns tre 

olika faser av motstånd till förändring, där den första fasen grundar sig i skepticism och 

är verbal till sin karaktär. Vidare beskrivs detta som ”’nej tack’ till något nytt man ännu 

inte har en aning om vad det är”. Den första fasen innefattar även uteblivet motstånd 

utifrån så kallad kognitiv förvrängning, vilket innebär att man helt enkelt ”inte hör det 

nya” eftersom den nya informationen bara faller in i gamla tankemönster (Ahrenfelt, 

2013;326). 

  

Det kan således vara en fördel att analysera motstånd till förändring enligt detta tema för 

upplysa musikskapare kring förändringar som kan komma ske i form av att roller i 
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musikskapande organisationer på olika sätt kan bli påverkade. Istället för att inte veta om 

att förändringar som dessa kan ske, eller att sortera bort dem för att man inte har förståelse 

kring dem, kan man genom denna kartläggning förbereda sig på hur man bör ställa sig till 

detta tema. Detta kan följaktligen även vara viktigt för musikskapare som faktiskt inte 

arbetar tillsammans med andra i en organisation där ledningen eller andra medarbetare 

kan uppmana och informera varandra om förändringar som AI-teknik på olika sätt kan 

medföra. 

  

Empirin säger att Sturm och Ben-Tal (2018) upplevde en typ av motstånd till förändring 

under deras forskning kring projektet med AI-skapad Irländsk folkmusik på KTH. 

Folkmusikerna ställde sig skeptiska till projektet och uttryckte att de kände sig utbytta 

samt att de hade en kritisk syn till att ”en dator” skulle kunna ha samma kollektiva 

kunskap som musikerna hade. Detta kan kopplas till den första fasen av motstånd till 

förändring och den skepticism som denna fas innebär. Det kan även tolkas som att 

folkmusikerna inte hade full förståelse till vad projektet innebar och ställde sig därför 

skeptiska och kritiska till denna nya information. Den första motståndsfasen innefattar 

reaktioner utifrån rädsla eller ilska för sådant som inte stämmer överens med ens 

befintliga vanor och tankemönster (Ahrenfelt, 2013). Folkmusikerna har en vana av att 

skapa musik enligt deras traditioner, vidare menar Ahrenfelt (2013) därför att tid behövs 

ges för att pröva på ett nytt sätt att arbeta samt för att bilda förståelse och därmed 

acceptans. 

 

Det andra fasen av förändringsmotstånd är även den verbal till sin karaktär. Den är även 

så kallad högkreativ vilket innebär att motståndarna nu har erfarenhet och kunskap om 

vad förändringen kommer att innebära, bland annat om problem den kan tänkas föra med 

sig. Kritiken anses i denna fas följaktligen vara högkreativ information vilket betyder att 

det inte är personliga angrepp på de eller det som leder förändringen, utan bör snarare ses 

som att den belyser brister som förändringen kan innebära. När dessa brister uppdagas 

kan det hjälpa själva processen framåt istället (Ahrenfelt, 2013). För att återigen koppla 

denna teori till folkmusikprojektet med AI kan vi se att folkmusikernas kritik fick 

forskarna att hela tiden tänka aktivt på den respekt de har för musiken och traditionerna, 

samt att hela tiden sätta frågor i fokus om varför projektet görs och vad det kan medföra 

– brister såväl som möjligheter. Om det uppstår kritik finns det även ett äkta engagemang 

och att det är av detta engagemang som kritiken faktiskt är gynnsam. Kritik, engagemang 

och motivation går även hand i hand (Ahrenfelt, 2013). Musikskaparna i detta fall visar 

alltså att de har ett engagemang för förändringen på grund av att de ställer sig kritiska till 



 

34 
 

den. Detta kan således ge upphov till motivation för inblandade roller som kan bli 

påverkade samt för vidare utveckling. 

  

I den tredje och sista fasen av förändringsmotstånd går organisationen från ”ord till 

handling”, vilket betyder att man börjar agera. Det finns en förståelse för att alla individer 

i organisationen, oberoende av vilken plats i hierarkin de befinner sig, kommer att 

påverkas på ett eller annat sätt. Därför förklaras det som att i tredje fasen kan man ”inte 

låta bli att bry sig” (Ahrenfelt, 2013;336). Tar vi här upp informanternas tankar om att 

musikskapare som arbetar med filmmusik, bakgrundsmusik och gamingmusik skulle 

kunna få sina roller påverkade kan hela organisationen bli påverkad. Hela organisationen 

spelar därav en roll i förändringen, och hela organisationen blir berörd. 

  

Vidare menar Ahrenfelt (2013) att förändringsmotstånd inte är ett anfall på något sätt, 

utan ett försvar samt att en överlevnadsdrift är en naturlig del av varje individ. Detta 

anspelar på att man faktiskt kan försöka göra allt i sin makt för att försvara sin position, 

sin roll i organisationen. Vilket Kaså (2018) förklarade med hjälp av jämförelsen med 

fiberoptikens ingång. 
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4 Slutsats 
I detta kapitel kommer vi sammanfatta studien olika teman och belysa den förändring för 

vilket studien hade för avsikt att kartlägga.  

 

4.1 Avslutande reflektion  
4.1.1 AI effektiviserar musikskapande organisationer 
Bakgrunden till studien belyser hur digitaliseringens utveckling på olika sätt har förändrat 

musikskapande organisationer. I problemredogörelsen tar vi även upp att användandet av 

AI-teknik kan vara en utveckling av digitaliseringen. Det nya musikverktyget med AI 

anser vi är just detta.  

 

Under arbetets gång har vi reflekterat över att våra teman belyser liknande aspekter om 

på vilka sätt AI kan förändra musikskapande organisationer. Detta anser vi bero på att 

mycket av det informanterna redogjort för är i grund och botten ett nytt musikverktyg 

med AI, men som vi tolkar även kan ses som både samarbete och hjälpmedel. Det vi dock 

har gjort för att åskådliggöra på vilka olika sätt förändringen med AI sker, är att skilja 

temana åt i form av vilken funktion de utgör för den specifika musikskapande 

organisationens behov. Någon ser verktyget som ett samarbete för att kunna komma ur 

upprepning och mönster i sitt musikskapande, medan någon annan ser verktyget som ett 

hjälpmedel för att kunna börja skapa musik över huvud taget, samt även att det kan bli en 

naturlig del i musikskapandet. Hur vi än vrider och vänder på det så ser vi det oavsett som 

ett nytt verktyg. Det handlar bara om hur musikskaparen medvetet väljer att använda 

verktyget på ett optimalt sätt efter sitt behov, samt på vilka sätt det då kan förändra 

arbetsprocessen och organisationen.  

 

Den generella förändringen vi ser, utifrån alla studiens analyserade teman, är att 

musikverktyget med AI kommer att effektivisera musikskapande organisationers arbete. 

Eftersom studiens syfte är att kartlägga på vilka sätt musikskapande organisationer kan 

förändras, hade vi en uppfattning redan vid ingången av studien att dessa förändringar 

skulle ses som separata företeelser. Vi ser nu att dessa olika teman belyser en och samma 

generella förändring istället för flera olika förändringar. Därav kan vi se att studiens 

frågeställning ”på vilka sätt” snarare blir en fråga om ”på vilket sätt” en generell 

förändring kan ske. Denna generella förändring är effektivitet.  

 

Effektivitet innebär att organisationerna blir mer kostnadseffektiva, då de kan, med 

verktyget AI,  producera mer till en lägre kostnad än innan med lika eller mindre antal 
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individer i organisationen. Effektiviteten behöver däremot inte betyda att organisationens 

individer arbetar mer intensivt, att de snarare arbetar smartare kan öka effektiviteten 

(Andersson, 2015).  

 

Det första sättet som vi i studien ser effektivitet är i temat, AI som nytt samarbete. AI som 

ett nytt samarbete kan ses som att den utvecklar musikskaparens identitet i sitt arbete, 

eftersom verktyget analyserar och tydliggör mönster och upprepning som hen då kan 

komma ifrån. Då man kan frångå sina gamla mönster utan att själv behöva lägga ner tid 

och energi på att analysera dem, vilket dessutom kan vara svårt eftersom vi ser det som 

en del av musikskaparens identitet. Då kan artificiell intelligens effektivisera denna 

process genom att musikskaparen enklare kan få kunskap om dessa mönster och utifrån 

det utvecklas i sitt musikskapande. Detta gör att musikskaparen kan fokusera på att 

producera fler låtar på kortare tid.  

 

Utifrån tema AI som ett nytt verktyg i arbetet kan vi se att det tillgängliggör världen av 

musikskapande till fler än bara de med teoretiskt och/eller praktiskt kunnande av 

musikskapande. Här möjliggör tekniken att kunskapen kan spridas ut till fler än de som 

tidigare hade monopol på denna kunskap. Det som verktyget med AI effektiviserar för 

musikskapande organisationer är att de på grund detta inte längre behöver vara så 

kunskapsintensiva, för att kunna skapa musik. Vad vi även såg av studiens kartläggning 

är att musikskapande verktyget med AI möjliggör för nybörjaren att börja skapa musik. 

För innovationer handlar det om att bygga föreställningar av vad som är möjligt och det 

innebär att bygga en musikskapande organisation som uppstår till följd av att nya 

kunskaper eller konstelationer av befintliga kunskaper som utvecklas. Eftersom det 

musikskapande verktyget är en innovation för musikskapande organisationer kommer 

kunskaper om tekniken och nytjandet av tekniken utvecklas vidare, för att ge kraftfulla 

AI verktyg i framtiden (Aasen & Amundsen, 2013).  

 

Musikverktyget med AI kan även effektivisera musikskapandeprocessen genom att hjälpa 

musikskaparen att prediktera ett nytt musikaliskt stycke utifrån de parametrar som AI:n 

blivit given. Om kreatören inte är av belåtenhet med resultatet kan den återgå med ny 

information till AI:n som snabbt skapar ännu ett nytt musikstycke. Detta effektiviserar 

arbetsprocessen för musikskapande organisationer, då kreatören har nu ett verktyg som 

underlättar processen att färdigställa en låt på ett mer tidseffektivt sätt än tidigare.  
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Tema AI som påverkar roller i organisationer ser vi utifrån Mintzbergs teori om 

strukturella konfigurationer. Organisationen kan reduceras till färre individer om 

musikverktyget med AI blir så kraftfullt att det till och med kan hota roller i en 

musikskapande organisation, om dessa roller automatiseras av detta verktyg. 

Effektiviteten som detta ger organisationen, genom att potentiellt ersätta dessa roller med 

verktyget, är att det kan bli kortare ledtid för utförandet av musikskapandet. Detta för att 

organisationen måste hänga med i den tekniska utveckling som sker för att ha bra 

konkurrenskraft till andra inom samma bransch. Denna effektivitet har vi sett kan ge 

upphov till motstånd till förändring, eftersom personer i organisationer inte vill få sina 

roller hotade eller bort konkurrerade av en AI. Personer i organisationerna kan därför 

ställa sig skeptiska till den förändring som detta verktyg kan medföra. Motstånd till 

förändring kan även detta ses som att det effektiviserar, då det åskådliggör möjliga brister 

för vilket förändringen kan innebära, och således kan organisationen hantera dessa brister 

för fortsatt utveckling. Effektiviteten som tolkas utifrån att roller i en organisation 

påverkas eller ersätts kan kopplas till begreppet möjlighetskostnad. Eftersom att det skulle 

kunna möjliggöra att en maskin kan göra det arbete som en individ i organisationen 

tidigare gjort, vilket bryter upp möjlighetskostnaden. I problemredogörelsen beskrevs 

detta som att “en sådan förändring skulle helt och hållet kunna omdefiniera relationen 

mellan människa och teknik, där datorer inte längre är verktyg för ökad effektivitet och 

produktivitet utan kan snarare ses som livskraftiga substitut”. Enligt förändringen som 

har kartlagts i studien, ser vi att musikverktyget med AI i dagsläget inte är ett livskraftigt 

substitut då de inte är tillräckligt kraftfulla. Vi ser mer att AI som verktyg och hjälpmedel 

effektiviserar musikskapande organisationer. Det är den generella förändring som vi i 

studien har kartlagt.  

 

4.2 Förslag till vidare forskning  
 
4.2.1 Förändringens påverkan inom en snar framtid  
Vi har kartlagt på vilka sätt AI kan förändra musikskapande organisationer, men inte på 

vilket sätt man som en musikskapande organisation kan ställa sig till dessa förändringar, 

eller om de faktiskt kommer att träda i kraft enligt de olika teman vi i denna studien har 

analyserat. Ett förslag till vidare forskning är att ta reda på om dessa förändringar sker, 

kanske inom en snar framtid, samt på vilka sätt man kan hantera dessa förändringar, 

exempelvis om din roll som musikskapare kommer att bli påverkad. Vidare forskning kan 

även visa på vilka sätt den faktiska förändringen till organisationsstrukturen kommer att 

se ut. Om motstånd till förändring kommer att uppstå än mer inom en snar framtid, kan 
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det även vara viktigt att forska kring hur man ska hantera detta motstånd i berörda 

organisationer.  

 
4.2.2 Upphovsrätt  
Något studiens alla informanter är eniga om är att det finns många frågor kring hur 

upphovsrätten kommer att påverkas när AI blir en del av arbetsprocessen i musikskapande 

organisationer. Johansson (2018) benämner detta som att det finns en utmaning i hur 

lagstiftningen kommer att se ut med denna nya teknik. Han tar upp folkmusikprojektet på 

KTH som exempel där de 100.000 Irländska folkmusiklåtarna släpptes under Creative 

Commons7-licensen. Vidare menar Johansson att:  

 

“Om en människa i dagsläget skulle komma om fem år och 

registrera ett verk hos STIM8, och det visar sig att melodin är 

exakt likadan som någon av de 100.000, så kan man säga att låten 

redan är ‘upptagen’, och releasad. För en AI är det lätt att utöka 

det till en miljon låtar, eller tio miljoner låtar, eller tio miljarder 

låtar. På det sättet kan AI ‘muta in’ en stor mängd musik, och på 

ett sätt göra upphovsrätten värdelös. Det måste vi hantera på 

något sätt framöver” (Daniel Johansson, 2018).  
 
Sturm (2018) förklarar även att:  

 

“One person at the conference that we were at said, ‘okay we 

have released 100 tunes under the Creative Common license, but 

what if someone in a couple of years writes a tune that it turns out 

to be in your collection and they try to copyright it but it's already 

been, with the creative commons copyright, so how are they going 

to protect their work?’ That is something we haven’t thought 

about. So, do we go back to our work and remove that tune or do 

we enforce the copyright?” (Bob Strum & Oded Ben-Tal, 2018).  

 

Kaså (2018) talar om att AI i dagsläget inte har någon egen upphovsrätt, och Arpteg 

(2018) menar således att lagstiftningen inte kommer att hänga med i utvecklingen vad 

                                                
7 Creative Commons - Ideell organisation som arbetar för att möjliggöra delning och återanvändning av 
kunskap och kreativitet genom gratis juridiska verktyg (creativecommons.org).  
8 STIM - Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. En upphovsrättsorganisation som fördelar 
intäkter till upphovspersoner då deras verk har spelats i olika verksamheter (stim.se).  
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gäller AI och musikskapande. Vidare forskning kring hur upphovsrätten kan behöva 

förändras i framtiden ser vi alltså som väsentligt när man talar om artificiell intelligens 

och musikskapande organisationer.  

 
4.2.3 En ny organisations konfiguration  
 

Det Henry Mintzbergs teori om fem konfigurationer inte belyser, är hur den digitala 

revolutionens organisation skulle till att vara konstruerad. Det är något som vi berör i 

studien men valde att frångå då det skulle till att bli en helt annan studie om det skulle till 

att vävas in. Till viss del handlar de fem konfigurationernas teori om att de kan mixas för 

att förenklat ge en överblick av organisationsdesignen men den missar en viktig 

komponent. Den komponenten är det vi ser studien belysa på ett lätt sätt; att den digitala 

revolutionen förändrar de organisationer som den inkoorporeras i och att den inverkan 

det får på individen när det kommer till samarbetet med maskinen finns inte 

representerad.  Vidare forskning kan här studera vad den faktiska organisationsdesignen 

för en  organisation i generella drag skulle till att se ut som, då AI byter ut en person till 

en maskin i alla verksamhetens processer.   

 

Det Mintzberg (1980) belyser i artikeln kring organisationens fem strukturella 

konfigurationer, är att det finns belägg att se ett sjätte mönster av organisationsdesign 

men att han inte lyfte det vidare  (Mintzberg, 1980). Även i senare litteratur om Mintzberg 

återfinns endast dessa fem konfigurationer (Bolman & Deal, 2015).  
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