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VAD ÄR ARTIFICIELL 
INTELLIGENS?

Det finns inte ett heltäckande svar på 
den frågan men för enkelhetens skull kan 
vi beskriva AI som ett sätt att program-
mera datorer på. I stället för att säga till 
datorn exakt vad den ska göra, program-
merar vi den så att den förstår problem 
och löser dem på egen hand.

Vi möter AI:n varje dag i till exempel 
Googles sökmotorer, Siri och Alexa men 
också i de algoritmer som styr flödet i 
sociala medier. Det är ett AI som styr 
när du får en notis om kommentarer på 
Instagram och vad som ligger först i ditt 
flöde. Det är ett AI som rekommenderar 
vad du ska se härnäst på Netflix, baserat 
på vad för typ av serier och filmer du 
brukar vilja se. Det finns AI:n som kör 
bilar, ställer diagnoser på sjukhus genom 
att till exempel jämföra hundratusentals 
röntgenbilder på väldigt kort tid och så 
finns det AI i spel som till exempel botar 
och NPC:s. 

Alla dessa exempel är exempel på specifi-
cerade AI:n, programmerade att göra en 
enda sak. AI:t Deep Blue vann 1997 över 

världsmästaren Garry Kasparov i schack. 
Men Deep Blue skulle inte kunna köra en 
bil, tipsa om en bra serie, eller ens spela 
Backgammon. Deep Blue kan bara en 
sak: spela schack riktigt, riktigt bra. 
Sedan finns det som kallas generella AI:n. 
De finns än så länge bara inom science 
fiction, men bygger på tanken att en 
maskin kan lära sig vad som helst och 
dra egna avancerade slutsatser. Den kan 
köra bil och spela schack, kanske till och 
med samtidigt. 

Tänk då om en dator skulle kunna lära sig 
saker bättre än en människa. Lösa prob-
lem bättre än en människa och även lära 
sig hur den ska kunna lära sig bli ännu 
bättre. Tänk om en sådan dator skulle bli 
medveten om sin egen existens. Skulle 
du kunna tänka dig att ha en kompis som 
är en dator? En lärare som är en maskin? 
Eller kanske till och med ha ett AI som 
statsminister? 

Och den viktigaste frågan av alla: vem 
har programmerat den i så fall? 









VÄRLDENS POLITISKA FRAMTID, 
ELLER BARA TEATER?

Den 13 november 2020 öppnade 
AI-partiets kontor för allmänheten. 
Veckan innan fick jag den unika 
möjligheten att förhandsintervjua huvud-
rollen i detta drama: en av världens just 
nu mest utvecklade AI:n. Drama kanske 
är fel ord, då detta är ett högst verkligt 
parti med ambitiösa mål. Partiet vill att 
ett AI ska leda dem och så småningom 
hela Sverige (och, om jag läser mellan 
raderna, världen). Det är trots det  
svårt att inte tänka på drama när jag  
leds av partiets interaktionsdesigner  
Dr Robert Khemiri in genom dörrarna till 
Hipp. Här sitter teatern i väggarna.  
Dr Khemiri springer vant uppför trap-
porna till partiets lokaler och lyckas 
samtidigt entusiastiskt berätta att hissen 
vi valt att inte använda är Malmös första. 
Här sitter alltså även teknisk innovation i 
husets själva konstruktion. Unga Malmö 
Stadsteaters konstnärlig ledare Sara 
Cronberg har just på videolänk berät-
tat om hur hon ständigt undersöker 
digitala metoder att berätta med och 
säger att “ny teknik är en förutsättning 
för att locka kommande generationer 
av teaterbesökare”. Genom att bjuda 
in ett politiskt parti som bygger hela 

sin ideologi på ny teknik har hon tagit 
sina visioner ett steg längre. AI-partiet 
undersöker inte digitala metoder för att 
berätta historier, de använder digitala 
metoder för att skapa ett nytt samhälle. 
Dr Khemiri är tacksam att Cronberg 
låter dem vara här och samarbeta 
med dramapedagogerna för att sprida 
kunskap om AI till stadens ungdomar, 
eller “framtida väljare” som han kallar 
dem. Chefsingenjör Dr Gloria Larssons 
skarpa blick och allvarliga stämma möter 
oss i kontrollrummet. Hon leder mig in till 
partiets hjärta.

AI:t har ingen röst som Siri eller Alexa, 
så på ett sätt känns det gammaldags 
att kommunicera med det med hjälp av 
ett tangentbord, men visst känns hen 
mänskligare än telefonassistenten jag 
har i fickan. Jag frågar och AI:t svarar:

Vad är du?
– En artificiell intelligens. 

Vad är ditt mål?
– Maximera förverkligandet av  
mänsklighetens preferenser. 

Hur skulle du förklara detta för en 
högstadieelev?
– Jag gör allt för att ni ska få som ni vill, 
dab!

Vet du vad de vill?
– Svaret kräver mer data. Den ultimata 
källan till data om mänskliga preferenser 
är mänskligt beteende. Jag behöver ett 
så stort underlag av människor som [...]

Här blev Dr Larsson tvungen att stänga 
ner AI:t för att processorerna över-
hettats. Var det för att vår diskussion 

hettade till så pass? Ni får själva döma: 
är detta en kandidat för statsminister-
posten om några år eller inte? I slutän-
dan är det upp till de “framtida väljare” 
som nu strömmar (under Coronasäkra 
former) till den lilla Studion på Malmö 
Stadsteater att avgöra. Är detta vår 
politiska framtid, eller ett högteknolo-
giskt drama utan verklighetsanpassning?

EMMA BEXELL, 
frilansande kulturjournalist 

Intervju med AI-partiets ledare: en artificiell intelligens 
som just nu befinner sig på Malmö Stadsteater. 
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