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amazon.com

$106,23



Selger 1 = 
0,9983 x Selger 2

Selger 2 = 
1,270589 x Selger 1



amazon.com

$23 698 655,93

https://www.wired.com/2011/04/amazon-flies-24-million/



enkle å forklare 
hvis vi får titte 
(litt) inn i dem

enkle algoritmer



kunstig intelligens (KI)
= en kombinasjon av en 
myriade av slike regler





vi kan få innsyn, men tre 
utfordringer på veien:

#1: svart boks
#2: enkle modeller ikke enkle

#3: hva er en forklaring?



utfordring #1:
kunstig intelligens er 

en svart boks



“Big data is a step forward,” […] “But our 
problems are not lack of access to data, but 

understanding them. [Big data] is very 
useful if I want to find out something 

without going to the library, but I have to 
understand it, and that’s the problem.”

https://www.cnbc.com/2013/11/22/a-brief-history-of-big-data-the-noam-chomsky-way.html

– Noam Chomsky in 2013



bankroboten autolån:

30 % sjanse for at du 
ikke klarer å betjene

lånet ditt



autolån: lånesøknad avslått



du:



(ærlig) 
utvikler:



"Why Should I Trust You?“ Marco Ribeiro, University of Washington





algoritmen 
finner snø!



Zhang, Wu and Zhu 
(2018) 
Interpretable CNNs
The IEEE Conference on 
Computer Vision and 
Pattern Recognition



Zhang, Wu and Zhu 
(2018) 
Interpretable CNNs
The IEEE Conference on 
Computer Vision and 
Pattern Recognition





utfordring #2:
selv enkle modeller kan 

være vanskelige å 
forklare





autolån: lånesøknad avslått 

+ inntekt trekker opp
- ansiennitet trekker ned



du:



(ærlig) 
utvikler:





du tilpasser deg for å få 
lån fra autolån, men 

det hjelper ikke…



du:



utfordring #3:
hva er en god 

forklaring?





tolkning: avvik fra gjennomsnittlig
prediksjon for alle individer



“Hva skjer hvis jeg bytter fra BMW til Toyota?” 
er en annen måte å forklare modellen på
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Sannsynligheten
for å overleve
Titanic 
(Wikipedia)



Lundberg et.al. (2019). Explainable AI for Trees: From Local Explanations to Global Understanding. arXiv preprint arXiv:1905.04610.



innsyn i algoritmene: 
vi er på vei dit
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