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GENERATIV AI — NÄSTA STORA GENOMSLAG 
INOM ARTIFICIELL INTELLIGENS
I det här nyhetsbrevet kommer vi att utforska ett spännande och snabbt växande fält inom arti-

ficiell intelligens som kan generera nytt innehåll, som texter, bilder och musik. Generativ AI har 

potentialen att revolutionera många branscher och har redan visat imponerande resultat inom 

områden som naturligt språkbehandling, bildgenerering och musikkomposition. I det här nyhets-

brevet kommer vi att gå igenom grunderna i generativ AI och diskutera några av de nuvarande 

och kommande användningsområdena för denna teknik. Vi hoppas att du ser fram emot att lära 

dig mer om detta spännande område!

 Så, vad tyckte du om ovanstående inledning? Rätt ok, lite svamlig eller kanske rent av väl-

skriven? Texten var helt författad av en dator utifrån instruktionen: ”Skriv en introduktion till ett 

nyhetsbrev om generativ AI.” Lösningen i fråga heter ChatGPT och är betydligt mer kompetent 

än tidigare system. Även rubriken är formulerad av AI.

 För att ta ett konkret exempel hur jag personligen dragit nytta av tekniken. Som julklapp i år 

ville jag ge en bok till mina släktingar med min svärfars dikter. Problemet var att de var skrivna 

på ungerska. Att översätta dem via en seriös byrå skulle kosta tiotusentals kronor. På Freelan-

cer fanns förvisso gigarbetare som kunde göra det för en bråkdel men kvaliteten var kass vid 

kontroll. Istället använde jag tre olika AI-system för textöversättning (bl a Google Translate och 

DeepL). Texterna som var på rimmad vers krävde viss manuell redigering. Omslagsbilden genere-

rades sedan med AI (Midjourney) för att sedan skalas upp till högupplöst med AI (ImgUpscaler). 

Boken trycktes sedan i 25 exemplar och låt oss kalla den ”Årets julklapp” inom familjen.

Prompten ”a dreamy illustration with trees, ice, 
rivers in creamy colors with large colored areas” 
skapade denna bild som efter beskärning och 
inkludering av text blev omslag till en diktbok.



AI-GENERERAD TEXT
Den kanske mest omtalade språkgeneratorn, GPT-3 (eller version 3,5 som ChatGTP baseras på), 

kan skapa längre och mer komplexa texter än tidigare versioner. Även just poesi visar den sig 

hantera ledigt. Följande ”prompt” (det vill säga den text som styr vad som ska hända) genererade 

efterföljande poem: ”Write a short rhyming poem explaining Einstein’s theory of general relativity 

in easy but accurate terms”

“If you want to understand Einstein’s thought

It’s not that hard if you give it a shot

General Relativity is the name of the game

Where space and time cannot remain the same

Mass affects the curvature of space

Which affects the flow of time’s race

An object’s motion will be affected

By the distortion that is detected

The closer you are to a large mass

The slower time will seem to pass

The farther away you may be

Time will speed up for you to see”

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) är 
en språkmodell baserad på djupinlärning för att 
producera människoliknande text. 



EXEMPEL PÅ SPRÅKHANTERING
Från olika håll försöker användare hitta svagheter med GPT-3. Och helt uppenbart är systemet 

inte perfekt. Bland annat uppges ”drottning Elizabeth II” vara regent i Storbritannien och systemet 

går bet på vissa logiska och matematiska problem. Vidare har det gett vansinniga medicinska 

råd, förvisso med korrekt grammatik vilket i just detta fall ytterligare komplicerar saken.  

 Men nivån är trots allt så pass hög att det börjar bli användbart för verklig implementation för 

många av de uppgifter vi har i arbetslivet. Exempelvis kan GPT-3 utifrån en kort arbetsbeskriv-

ning skriva en komplett platsannons för den som rekryterar. Den som vill få en produktbeskriv-

ning till sin webbshop kan med en kort förklarande text snabbt skapa en säljande beskrivning. 

Den som har ett uppslag till ett blogginlägg (eller för all del ett nyhetsbrev) kan få en utförlig och 

välförfattad text av t.ex. Jasper. Helt uppenbart kan författare ha nytta av en ”skrivassistent” (t.ex. 

Hyperwrite) som kommer med idéer och föreslår meningar. Texter kan också enkelt förkortas el-

ler förlängas. Ett gissel för lärare har blivit skolelever som kan producera kvalificerade texter för 

inlämning. Till skillnad från tidigare då fusk oftast handlade om plagiat, är texterna som genere-

ras av AI unika och svårare att genomskåda. 

 Ett startup-företag som heter Replit använder GPT-3 för att analysera gammal och svårgenom-

tränglig programmeringskod. Analysen ger en beskrivning på enkel och lättfattlig engelska vad 

koden gör. Och när vi talar om programmering så håller den också på att ersättas av AI. GPT-3 

utgör grunden för Copilot som stödjer programmerare i framtagning av avancerad kod. Enligt Dr. 

Alan Thompson genereras 30 procent av alla kod för vissa programmeringsspråk redan med AI.

Den tidigare versionen GPT-2, representerad 
med ett människoskelett, i jämförelse med GPT-
3, representerad med benen av en Tyrannosau-
rus Rex. GPT-3 har mer än hundra gånger fler 
parametrar än den tidigare versionen. Nästa ver-
sion, GPT-4, förväntas lanseras under 2023 och 
uppskattas ha 600 gånger fler parametrar. Hur 
förändrar detta vår värld? (Bild: William Matthew, 
1905) 



AI-GENERERADE BILDER
Det är rätt många år sedan de första trevande bilderna kom som genererades utifrån textinmat-

ning. Det var säkert inte många av åhörarna på mina föredrag som imponerades, men det är just 

det som är så fascinerande med snabbt växande trender. Det som ena dagen är sisådär, är plöts-

ligt något som kan kullkasta hela branscher.

Exempel på den kvalitet dagens system erbjuder 
vilket påvisar den kraftiga utvecklingshastigheten.

Jag har i tidigare nyhetsbrev skrivit om olika system för bildgenerering, som Dall-E, Midjourney 

och Stable Diffusion. Det absolut bästa sättet att få en djupare inblick är att själv testa de olika 

systemen. Det näst bästa är att se exempel på dagens teknik kan åstadkomma. På följande sida 

visar jag ett par exempel på bilder genererade med AI och på sidan efter detta ”historiska bilder” 

av mig själv från olika tidsperioder, exempelvis som grekisk gud, romersk kejsare, 1700-talskom-

positör, soldat och polarutforskare. Bilderna är genererade utifrån 27 originalbilder. 

De tidiga experimenten med GAN (Generative Adversarial Network) lämnade en del att önska. 



Prompt: ”En geckoödla i blå hatt som håller i en 
flagga med yin- och yangsymbolen, ritat med 
barnkritor.” Till och med förskolebarn får konkur-
rens av de nya verktygen.

Jag frågade mina barn vilka uppfinningar de ville se i framtiden. Ett förslag var en ”hopfällbar 
basketplan”. Dall-E genererade dessa bilder som väcker nya tankar och skapar ett bra under-
lag för diskussion. Förfaranden som dessa kommer att vara helt vedertagna i många fram-
tida innovationsprocesser. 

Exempel på framtida kraftfull
mobiltelefon. Intressant nog med 
monokrom skärm, dock med viss 
organisk design.

Konstnärliga bilder kan skapas 
endast genom textinmatning. 
Men det krävs mycket experimen-
terande.





AI-GENERERAD MUSIK
Även musik går förstås att generera. För ett par år sedan ”skapades” exempelvis helt nya låtar 

av The Beatles vilka tydligt hade deras omissigenkännliga sound. Med nya lösningar som exem-

pelvis Riffusion kan man också med en textprompt välja en musikstil för att sedan få höra sådan 

konstgjord musik. Lösningen är inte perfekt och fungerar bättre för vissa genrer och texter, ex-

empelvis ”rap music in Eminem style” eller ”reggae in Bob Marley style”. Däremot fallerar det för 

”Eddie Van Halen guitar riffs” och nyckelharpa. Mixarna mellan låtarna är dock mycket snygga. 

 Andra experimenterar och kombinerar olika verktyg och lösningar, inklusive då GPT-3. Robert 

Gonsalves heter en musiker som har byggt en egen lösning kallad AI-Tunes som genererar klas-

siska pianostycken. Det kanske ännu inte håller samma unika klass som, säg Beethoven, men det 

låter inte heller så pjåkigt. 

 Snabbspolar man den framtida utvecklingen i fantasin vore det inte osannolikt att vi, exem-

pelvis via en streamingtjänst som Spotify, baserat på våra spellistor erbjuds helt ny, AI-genererad 

musik som är i paritet med våra allra bästa favoritlåtar. I en sådan värld krackelerar möjligen 

begreppet ”låt” i en förlängning, det handlar snarare om ett kontinuerligt flöde av ljud som på ett 

behagfullt sätt tilltalar vårt hörselsinne. 

 

Förr i tiden hade självspelande pianon på saloo-
ner i cowboyfilmer en hålremsa som roterade. På 
liknande sätt matar man dagens AI-system med 
befintliga sånger som träningsdata. För att nya 
mästerverk ska skapas. 



AI-GENERERAD VIDEO
Steget från stillbilder till genererade videoklipp är inte långt. Deepfake-videor har ju funnits ett 

tag där exempelvis olika statsmän gör märkliga utsagor. Eller den fantastiska videon på John Len-

nons låt Imagine där bland annat Kina och Rysslands presidenter sjunger om fred på vår jord. 

 En annan variant av genererad video är förstås att utgå från stillbilder som skapas med text för 

att sedan morfa flera bilder i följd. Det vill säga, en rad konsekutiva promptar med små scenför-

ändringar skapar snarlika bilder, vilka sedan kan sys ihop till en rörlig sekvens. Med den snabba 

utvecklingen kommer gemene man inom kort att erbjudas oerhört kraftfulla verktyg för att 

endast utifrån textbeskrivningar (samt efterbehandling) kunna skapa avancerade videor, allt från 

korta animerade klipp till längre hyperrealistiska draman.

 En annan vinkel är möjligheten att skapa reklamfilm med personligt innehåll, där företagsnam-

net exempelvis vävs in. Själv fick jag en reklamvideo där vd:n från en branschorganisation hade 

”tatuerat” in ”Futurewise AB” på ryggen.

 Ytterligare en variant är då man utgår från en viss person, vilken kan styras med textinput. Det-

ta förfarande underlättar enormt för den som snabbt vill skapa instruktionsvideor, inbjudningar, 

korta reklamklipp eller annat content. Istället för att rigga med lampor och bakgrunder, och hålla 

på med videoredigering, skriver man helt enkelt in den text som ”avataren” ska säga. Ett exempel 

är Synthesia som erbjuder 70 olika avatarer på 65 olika språk. 

 Sannolikt kommer AI-genererat innehåll inom kort att flöda över i bloggar, på social media och 

i videotjänster.

Med Synthesias lösning kan man skapa videor 
direkt från skriven text. Den som är verkligt am-
bitiös åker till deras studio och fotar från olika 
vinklar och spelar in ljudsamples för att kunna 
skapa en animerad replika av sig själv, styrd med 
textinput. 



DE KREATIVA NÄRINGARNAS FRAMTID
”Konsten är död. AI vann, människorna förlorade.” Så uttryckte sig Jason Allen som vann en 

konsttävling med en AI-genererad bild. Och helt uppenbart ställs nu många etiska frågor på sin 

spets. Dels beklagar sig konstnärer att deras verk ligger till grund för de texter och bilder som 

genereras med maskininlärning. Dels uppstår frågor kring upphovsrätt för den nya media som 

genereras. Vissa hävdar att det inte är kreativt att skriva in en simpel prompt för att skapa ett fan-

tastiskt konstverk, medan andra hävdar precis det omvända. Vi kan påminna oss om att fotogra-

fikonsten en gång i tiden sågs som konstens ”mest dödiga fiende”. Istället för en målarpensel är 

verktyget numera en dator som matas med en beskrivning. Är det fusk att Raphael Nadal använ-

der ett betydligt bättre tennisracket än Björn Borg gjorde på 1980-talet?

 Andra frågeställningar rör ägandet av dessa kvalificerade AI-system. Microsoft har en exklusiv 

licens för GPT-3 på sin Azure-plattform. Att utveckla, driva och underhålla dessa system kostar 

många miljontals dollar årligen och det krävs affärsmodeller på plats.

 I vilket fall, helt uppenbart är framtiden för många artister, konstnärer, designers, bildredigera-

re, rubriksättare, författare, skribenter, musiker, programmerare och andra kreativa näringsidkare 

oklar. Vissa kommer att bli av med sina jobb, andra kommer att behöva lära sig nya verktyg och 

se de virtuella kompanjonerna ta plats bredvid dem. Många av funktionerna kommer att åter-

finnas i traditionell programvara som Microsoft Word och Adobe Photoshop. Andra funktioner 

kommer dyka upp i helt nya programvaror och molntjänster som drar nytta av GPT-3 och dess 

efterföljare. Men oavsett var denna intelligens huserar kommer vår värld som vi känner den aldrig 

mer vara densamma efter det genomslag som generativ AI kommer att få.

Med denna bild genererad med AI kallad 
”Théâtre D’opéra Spatial” vann Jason Allen en 
konsttävling i kategorin digital konst. 



OMVÄRLDSANALYS

Futurewise producerar toppkvalitativa och 

skarpa omvärldsanalyser för just er bransch. 

 Vi kartlägger er marknad, gör intervjuer, 

letar trender, studerar alternativa affärsmo-

deller och sammanställer resultaten i lättill-

gängliga rapporter. 

 För att involvera personalen tar vi helst 

fram materialet tillsammans mer er under 

interaktiva workshops. 

UTBILDNING

Vi arrangerar flera gånger per år öppna 

utbildningar i omvärldsanalys. Lär dig kom-

binera beprövade metoder med nya IT-

verktyg för att skapa effektiva plattformar 

för systematisk omvärldsanalys.

 Du tränar förmågan att tidigt upptäcka 

trender liksom hur man drar nytta av dem.

 Ta två utbildningsdagar och se till att bli 

en grym trendspanare du också!

FÖREDRAG

Vi håller upp emot 100 föredrag årligen 

där vi presenterar inspirerande trender och 

tankeväckande framtidsbilder. 

 Vi siktar på att underhålla samtidigt som 

vi delger ny kunskap och kryddar sedan med 

lite provokation.

 Anlita Futurewise till nästa konferens, kick-

off eller kundevent!

LITE OM FUTUREWISE ERBJUDANDEN:

FUTUREWISE

Klicka för att läsa mer om utbildningKlicka för att läsa mer om föredragKlicka för att läsa mer om omvärldsanalys

http://futurewise.se
http://futurewise.se/utbildning
http://futurewise.se/foredrag
http://futurewise.se/omvarldsanalys

