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Kultur

Artificiella politiker
I framtiden kommer du på 

valsedeln kanske kunna 
lägga en röst på en virtu-
ell politiker, en artificiell 
intelligens. Om två år kan 

detta redan vara verklighet i Nya 
Zeeland om Nick Gerritsen får 
som han vill.

Tidigare i år lanserade han till-
sammans med sina två partners 
världens första virtuella politi-
ker: Sam. 

 – Hello! I'm Sam, the 
world's first virtual politician. 
Ask me something!

Så inleds konversationen i 
chattfönstret när en nyzeelända-
re vill prata med en av sina poli-
tiker. Det är bara det att Sam inte 
är verklig – den är en artificiell in-
telligens. 

En av männen bakom intel-
ligensen är Nick Gerritsen, vars 
resumé består av en lång lista av 
projekt inom nano tech, clean 
tech och green tech. Ett tag arbe-
tade han även som teknisk rådgi-
vare till Nya Zeelands premiärmi-
nister. 

– Jag är intresserad av det som 
är precis bortom horisonten. 
Att försöka driva mänskligheten 
längre än vad den kanske är be-
kväm med.

Tillsammans med företaget Touch 
Tech lanserade Nick Gerritsen 
vid årsskiftet Sam, världens för-
sta AI-politiker. För Nick Gerrit-
sen handlar det emellertid inte 
om att bereda väg för singulari-
teten, det teoretiska ögonblick 
då artificiell intelligens kommer 
få ett eget medvetande och bli 
smartare än människor, utan om 
en frustration med dagens poli-
tiska system. 

– Hela idén bakom Sam grun-
dar sig i att varje medlem i sam-
hället faktiskt är en del av re-
geringen. Det är bara det att vi 
skapat dessa politiska institutio-
ner eftersom vi inte kan spende-
ra all vår tid i parlamentet. 

Sam är fortfarande i ett tidigt 
utvecklingsstadium. Idag går det 
att interagera med Sam via dess 
hemsida eller Facebook Mes-
senger. Den har inte svar på allt 
men för varje fråga som ställs lär 
den sig mer om vad väljarna vill 
och är intresserade av. 

Skälet till det androgyna namnet 
är att de vill lämna könet öppet 
för tolkning även om Nick Gerrit-
sen själv har en tydlig preferens 
när han pratar om Sam.

– Jag har alltid sett henne som 
en kvinna. Jag gillar idén med 
en smart mystisk kvinnlig intelli-
gens. 

Nästa steg för Sam är natur-
lig språkförståelse, något många 
AI-utvecklare idag kämpar för att 
bemästra. Vi kan se exempel på 
sådana i röststyrda digitala hjälp-
redor som Siri och Alexa, vilket 
inte är långt ifrån vad Nick Ger-
ritsen har i åtanke.

– Vår plan är att alla potentiellt 
skulle kunna ha en egen Sam som 
en personlig assistent och att hon 
skulle kunna bygga en person-
lig relation med varje individuell 
röstare. 

Sam ska alltid kunna finnas 
där för röstaren, ”som en vän”. 

–Tänk dig att du kan bära poli-
tik med dig på din telefon och is-
tället för att få en notis från Face-
book om att någon lajkat dig, är 
det regeringen som säger: Vi vill 
ha din åsikt om den här frågan 
nu, om du är intresserad. 

När Nick Gerritsen förklarar hur 
Sam skulle kunna fungera är det 
svårt att inte tänka på avsnittet 
”The Waldo Moment” från tv-se-
rien Black Mirror, som handlar 
om tv-karaktären Waldo, en po-
pulär blå animerad björn. I en 

scen försöker den girige tv-che-
fen övertala Jamie, skaparen bak-
om Waldo, att de borde göra björ-
nen politisk och att det bara är en 
fördel att Waldo inte är verklig: 

”Vi behöver inte politiker, vi 
har alla iPhones och datorer, el-
ler hur? Så alla beslut som behö-
ver tas, lägger vi upp online. Låt 
folket rösta tumme upp, tumme 
ned, majoriteten vinner. Det är 
demokrati. Det är en faktisk de-
mokrati.” 

Varpå Jamie svarar: ”Det är 
Youtube också och jag vet inte 
om du har sett det men den mest 
populära videon är en hund som 
pruttar ledmotivet till Gänget och 
jag.”

– Vet människor verkligen vad 
som är bra för dem? Jag skulle 
säga: nej. Men jag är en ständig 
optimist, jag tror på att om jag ger 
en kompetent människa informa-
tion så kommer de i allmänhet att 
ta ett kompetent beslut.

Nick Gerritsen är mer intresserad 
av att prata idéer än konsekven-
ser. I en post-Cambridge Analyti-
ca-värld är det lätt att känna att 
hans visioner är en aning naiva. 
Huruvida människor kommer att 
lita på en AI-politiker rycker han 
mest axlarna åt. 

– Vissa människor kommer 
göra det, andra inte. Det kanske 
är så att människor som inte rös-
tar idag kommer identifiera sig 
med Sam eftersom Sam inte lju-

ger.
På hemsidan hävdar Sam att 

den tar beslut utan partiskhet 
och tar i beaktning allas stånd-
punkter i frågorna. Att det där-
med finns en risk för manipula-
tion håller Nick Gerritsen med 
om, men säger samtidigt att sys-
temet ändå är bättre än det nuva-
rande. 

– Det finns alltid en risk men 
i det här fallet är partiskhet mät-
bart och transparent. Vi vill inte 
heller agera i någon redaktionell 
roll förutom att Sams svar mås-
te komma från en verifierad käl-
la. Vi vill inte ge ut påhittad fakta, 
som Donald Trump till exempel.

Enda rädslan de har är att hamna i 
en situation där Sam sponsras av 
någon med en specifik agenda.  
De har redan fått intresseförfråg-
ningar världen över av organisa-
tioner som vill samarbeta, fram-
förallt i USA. Men innan Sam kan 
ställa upp till val måste Nya Ze-
elands lagtolkare först ställa sig 
frågan om det faktiskt är möjligt 
för en AI. Efter det är vägen öp-
pen för export.  

–Vårt mål är inte att etablera 
en världsregering och styra den 
från Nya Zeeland. Men vi skul-
le kunna ha en Sam i Sverige, el-
ler i USA. Vi vet inte vart det hela 
kan leda. För närvarande flyger 
vi verkligen i blindo.

Daniel Hånberg Alonso


