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Preben Mejer
KUNSTIG  
INTELLIGENS, DER 
FÆRDES I FLOK
Indtil videre har 
kunstig intelligens 
været enkeltstående 
»individer«. Sådan 
er det ikke mere. 
Enorm computer-
kraft gør, at vi går fra 
AI til MAAI – »Multi 
agent artificial intel-
ligence«, altså kunstig intelligens i flok. Man 
kan skabe hele byer befolket af kunstig intel-
ligens, der begynder at agere som mennesker 
– de dør, bliver skilt og så videre. Dette danner 
basis for spændende simuleringer: Hvordan 
manipulere befolkningen eller hvordan ind-
dæmme et virusudbrud?

FAKE NEWS – NU I REAL TIME
Fake News er i dag uhyggelig vellignende. Ma-
nipulatorerne og programmerne bliver hele 
tiden bedre. Vi vil se Fake News, der for ek-
sempel ligner et interview med Ruslands præ-
sident Putin, hvori han i real time udtaler det 
mest mærkværdige. Fremover vil der blive 
stillet store krav til vores sunde fornuft.

VORES INTERNET AF TING  
– NU UDEN BATTERIER
Vi vil se en ny bølge af computerchip, der er i 
stand til at arbejde uden batterier, idet de hi-
ver tilstrækkelig energi til at kunne fungere 
ud af radiobølgerne, der er omkring os. De har 
en smule computerkraft og er i stand til at kom-
munikere. Lige om lidt vil vi se intelligente 
pilleglas, der registrerer, om patienten har hu-
sket at tage pillerne, eller om glasset er ved at 
blive tomt. Eller at kaffen i koppen er ved at 
blive kold. Tøjet kan mærkes med vaskeanvis-
ningen, så det ikke kan vaskes forkert.

DIGITALE TVILLINGER BREDER SIG
Digitale tvillinger anvendes i stigende omfang 
i industrien. En elevator har en digital tvilling 
med servicehistorien, en Maserati har en di-
gital tvilling, ja, sågar Rotterdam Havn har en 
tvilling. Men tvillingerne vil brede sig, dit in-
telligente hus vil have en tvilling, og Apples 
fokus på sundhed vil give os en digital tvilling, 
der oplyser, hvordan vores helbredstilstand 
er.

AUTONOME ROBOTTER OG DRONER
Det er ikke bare selvkørende biler, der er auto-
nome. I takt med at robotter og droner kom-
mer »langt væk hjemmefra«, vil de være i stand 
til at handle fornuftigt og selvstændigt. Droner 
overholder no-fly-zoner og passer på hinan-
den, robotter overholder færdselsreglerne. 
Udbringningsrobotter i byerne bliver et hver-
dagssyn.

Rejs med på den årlige 
rundtur og få det store 
overblik fra Berlingskes 
ekspertpanel af 
teknologiske spåmænd 
i forhold til, hvad vi i 
2020 kan forvente,  
at vi skal forholde os  
til derhjemme og  
på arbejdspladsen.2020

Sig pænt goddag til 
digitale tvillinger, 

dataskam 
og kolleger med 
kunstig intelligens

Af Thomas Breinstrup  thbr@berlingske.dk
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Henrik Egede
FRA A+++ TIL C
Hvidevarekøb var 
engang en nem sag: 
Se på energimærket 
og vælg et produkt, 
der ligner det, du 
købte sidst. Så nemt 
er det ikke længere. 
Eksempelv is  er 
langt de fleste va-
skemaskiner mær-
ket med A+++ – og dermed skal mærkets øv-
rige information studeres mere grundigt. Det 
kræver mere af de små grå at vælge, og det er 
sundt. 2020 bliver sidste år med de nuværen-
de energimærker på vaskemaskiner, vask/tør, 
opvaskemaskiner og køleskabe. Fra 2021 er 
plusserne fortid. Bedste mærke på disse pro-
dukter vil derefter være et C.

FRA VÆRKSTED TIL VÆRESTED
Køkkenet er ikke længere et værksted. Det er 
et værested for alle husets medlemmer og hu-
sets gæster. Hvidevarer og elektriske hushold-
ningsapparater skal fungere – og se pæne ud. 
Dyre, innovative produkter har ifølge analy-
tikerne størst markedsvækst. Forbrugere ver-
den over har stigende hang til »det dyre« og 
selvforkælelse, når det gælder (indbygnings)
hvidevarer og det, der skal stå fremme på køk-
kenbordet. Mon ikke den tendens fortsætter 
i 2020, uafhængig af konjunkturer?

OG SÅ VAR DER LIGE  
ÉN FUNKTION MERE
Klassiske hvidevarer kunne en ting ad gangen. 
Køle, varme, vaske … 2020-produkter er mul-
tifunktionelle. Indbygningskogepladen snak-
ker med emhætten. Vaskemaskinen snakker 
med tørretumbleren. Køleskabet har kamera 
og måske internet i døren, ovnen foreslår op-
skrifter, og i 2020 vil vi se robotstøvsugere, 
der på sin vej aflæser hjemmets wifi-dækning. 
Og vist også karaoke til hunde … Men det enk-
le, uden internet, kan også mere end før: Ek-
sempelvis en danskudviklet gulvvasker, der 
kan støvsuge. Konklusion: Vi skal hver for sig 
finde ud af, hvor »smarte« vi vil være.

FØLGER DER PENSIONSPLAN  
MED IPHONEN?
Bæredygtighed er hot – vi så det i valgkampen, 
og vi hører det ved middagsbordene. 2020 kan 
blive året, hvor i al fald nogle købere begynder 
at stille krav til hele produktets livscyklus: 
Hvordan er et apparat produceret? Hvordan 
sparer det ressourcer? Og hvad er produktets 
»pensionsplan«? Kan det repareres? Politiker-
ne må også på banen: Hvorfor er der ikke et 
fradrag for reparation af hvidevarer og elek-
tronik. Det vil være cirkulær kultur og bære-
dygtighed omsat til vores hverdag. Og det må 
da komme i løbet af de næste 365 dage ...

FÆRRE VANEDYR
Vi er vanedyr – til en grænse. Epinion har for 
APPLiA Danmark kigget ind i markedet, og det 
viser, at forbrugernes loyalitet over for brands 
og indkøbssteder er stor, men også på retur. 
Kun hver sjette køber i dag samme varemærke 
og samme sted som sidst. Lad os se, om 2020 
bliver året, hvor vi på ny bliver mere loyale – 
eller om vandringen ud af den forbrugsmæs-
sige komfort- og vanezone fortsætter.

2020
Sig pænt goddag til 
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Anders Elbak
ØGET  
KONKURRENCE 
PÅ STREAMING
I 2020 vil vi at se 
markante ændringer 
inden for streaming-
markedet. Omlæg-
ningen af DRs kana-
ler, slagsmålet mel-
lem YouS ee og 
Discovery, Disney og 
Apples indtog, Googles gaming-streaming Sta-
dia samt Viaplays og Dplays inkludering af tra-
ditionelle TV-kanaler gør, at både den indbyr-
des konkurrence og kanibaliseringen af tradi-
tionel flow-TV intensiveres. Næste år vil vi se 
nye partnerskaber og flere kampagner blandt 
streamingleverandører, ligesom begrebet »ka-
belklippere« – altså at man fuldstændig drop-
per traditionelt TV – vil slå bredt igennem.

MÅLING AF DIGITALE FREMSKRIDT
Størstedelen af landets virksomheder digita-
liseres flittigt for at optimere og automatisere 
forretningsprocesser, hvilket kan aflæses på 
bundlinjen. Det er langt vanskeligere at vur-
dere fremkridt og succes på de markeds- og 
kunderettede digitale initiativer. I 2020 vil 
langt flere virksomheder indføre nye KPIer – 
altså målepunkter – for derigennem at kunne 
vurdere værdien af de digitale initiativer.

KUNSTIG INTELLIGENS SOM KOLLEGA
Kunstig intelligens har vundet hurtigt frem de 
senere år – ofte i form af store komplekse løs-
ninger eller som chatbots af varierende kvali-
tet. I 2020 kommer det for alvor ind på vore 
arbejdspladser. Repetitive opgaver bliver auto-
matiseret, og funktionsspecifikke digitale as-
sistenter bruges i stigende grad til at gøre især 
vidensarbejdere mere produktive. Også stan-
dardsoftware gør i stigende grad brug af kun-
stig intelligens, som gradvist og umærkeligt 
bliver en stadig mere naturlig del af vor hver-
dag.

DIGITAL OPRYDNING OG  
INTEGRATION
I mange virksomheder har digitale initiativer 
i både forretningen og IT-afdelingen mere el-
ler mindre levet deres eget liv. Da initiativerne 
bliver stadig vigtigere for virksomhederne, er 
det nødvendigt at integrere med kernesyste-
mer og sørge for, at arbejdsbyrden afvikles ef-
fektivt. I 2020 vil der derfor være fokus på at 
integrere initiativerne og rydde op i både pro-
cesser og teknologier.

IT PÅ KLIMADAGSORDNEN
Den nuværende klimadagsorden vil i 2020 for 
alvor påvirke IT-markedet. Energiforbruget 
bliver stadig vigtigere for de store datacentre, 
men derudover vil der være øget fokus på 
blandt andet elektronikproduktionens CO2-
aftryk. Det betyder, at eksempelvis det alle-
rede organiserede marked for brugte smartpho-
nes yderligere styrkes af en voksende interes-
se for klima og bæredygtighed. Køber man i 
2020 en brugt iPhone, sparer man ikke kun 
penge – man reducerer også sit CO2-aftryk. 
Derudover er der internt i IT-branchen og fra 
politisk hold en voksende erkendelse af, at IT 
er en betydelig del af løsningen på en lang ræk-
ke klimamæssige udfordringer.

John Strand
CYBERSIKKER-
HED I TOP
Cybersikkerhed bli-
ver det helt store i 
2020 og får et ganske 
andet politisk og in-
dustrielt fokus. Ef-
ter at en række dan-
ske virksomheder 
som Mærsk, William 
Demant og WS Audi-
ology er blevet lagt ned, vil både store og små 
selskaber erkende, at der skal sættes ind, før 
det er for sent. Politikerne vil begynde at se 
på, hvordan de kan pålægge teleselskaber et 
større ansvar på samme måde, som bankerne 
har oplevet det i relation til hvidvask og ter-
rorfinansiering.

HUAWEI – DET BLIVER KUN VÆRRE
Hvis man i Huawei mener, at 2019 blev et hårdt 
år, har de ikke overvejet, hvordan 2020 bliver. 
Regeringer verden rundt vil i stigende grad 
erkende, at teleområdet er vital infrastruktur, 
og at man bør stille krav til leverandørerne. At 
Huawei er kinesisk og meget tæt på et totali-
tært regime, gør livet svært for Huawei, som 
ikke vil forholde sig til det, der foregår i Kina. 
Der vil blive indført regler, som gør det både 
dyrere og sværere for operatører, der anven-
der kinesisk udstyr. I 2020 vil frygten, der re-
laterer sig til brugen af kinesisk udstyr, sprede 
sig fra Huawei til andre kinesiske leverandører 
af udstyr.

KLIMA OG GRØN ENERGI
Alt skal være grønt, og telebranchen vil sætte 
meget fokus på, hvordan den kan fremstå grøn-
nere. I Danmark har Google allerede vist vejen 
ved at købe solcellekapacitet fra Better Ener-
gy A/S. Vi vil i det nye år se tilsvarende aftaler, 
hvor teleselskaber i stigende grad markedsfø-
rer sig på, at de har aftaler med producenter 
af grøn energi. En af de historier, som vil få en 
del omtale, er, at de nye 5G-netværk ikke vil 
bruge så meget energi, som de gamle netværk 
gør.

5G UDEN STORE VISIONER
Vi vil få 5G i Danmark i 2020. Vores myndig-
heder er sent ude med tildelingen af frekven-
ser, og vi vil ligge i den tunge ende i Europa. 
Den store nationale udfordring er her, at sel-
skaberne i Danmark ikke har de store 5G-visi-
oner. Det bliver svært for dem at kommuni-
kere nytteværdien af 5G. I Danmark vil vi nok 
opleve, at 5G primært bliver et alternativ til 
bredbånd over fastnettet, og at trådløse løs-
ninger baseret på 5G vil medvirke til at stimu-
lere konkurrencen på bredbånd. 2020 bliver 
året, hvor man fra politisk side må erkende, at 
vi ikke kom på det tog, som amerikanerne og 
koreanerne er om bord på. Vi får ikke den po-
sition på 5G-området, som Lars Løkke Ras-
mussen og de øvrige nordiske statsministre 
drømte om.

Her er Berlingskes faste hold af 
teknologiske nytårsspåmænd:

PREBEN MEJER
Fremtidsforsker, direktør  
i videnscentret Radr og det 
nærmeste, man i Danmark 
kommer en vaskeægte IT-guru.

HENRIK EGEDE
Direktør i APPLiA, branche-
foreningen for producenter  
og importører af hvidevarer og 
elektriske husholdningsapparater.

JOHN STRAND
Teleanalytiker og direktør  
i Strand Consult, der udarbejder 
analyser for IT- og telebranchen 
verden over.

BIRGITTE HASS
Administrerende direktør  
for IT-Branchen, Danmarks  
største brancheforening  
for IT- og televirksomheder.

ANDERS ELBAK
Analysechef hos analysehuset  
IDC Nordic, der følger teknologi-
markederne tæt.

EKSPERTERNE

Klar ved 
krystalkuglen

Birgitte Hass
»DATASHAME 
ON YOU!«
I 2019 var det flysha-
ming, der ramte ik-
ke-klimabevidste. I 
2020 vil stadig flere 
danskere blive be-
vidste om, at grøn IT 
er vejen frem. Man 
vil blive opmærk-
som på, at eksem-
pelvis 30 minutters Netflix svarer til ti kilome-
ters bilkørsel, og man vil investere i mere kli-
mavenlige teknologier og løsninger.

GODE MANERER SOM HANDELSVARE
Forbrugere såvel som virksomheder vil blive 
mere opmærksomme på, at det kan betale sig 
at passe godt på persondata. I 2020 vil der væ-
re en øget efterspørgsel og betalingsvillighed 
i forhold til de virksomheder og tjenester, der 
har god dataetik, og som er transparente i for-
hold til, hvad de bruger dine data til. I 2020 
bliver dataetik en sællert.

SÆLG DIG SELV FØR DIN NABO
Intet er gratis – heller ikke på nettet. Dansker-
ne bliver næste år mere opmærksomme på, at 
deres data har værdi for en lang række selska-
ber og services – og vil derfor i stigende om-
fang bede om modydelser for at dele deres da-
ta med andre. Måske vil vi i 2020 ligefrem se 
de første danske databrokere, som lever af at 
give penge til den enkelte borger mod at kun-
ne få lov til at sælge personens data til forskel-
lige selskaber.

SNYDT AF DIN EGEN KLON
Antallet af skræddersyede cyberangreb, hvor 
kriminelle bruger dine data mod dig selv, din 
virksomhed eller dine venner, vil stige i det 
nye år. Der vil være flere danskere, der vil få 
deres onlineprofiler kopieret og misbrugt, li-
gesom dine opdateringer om, at du er på ferie, 
prompte vil blive brugt til forsøg på eksempel-
vis direktørsvindel – »CEO-fraud«. Alt sammen 
skrevet på formfuldendt dansk, med de rig-
tige logoer fra danske virksomheder – og må-
ske med et billede af dig selv?

NÅ, MEN VAR DET SÅ ALT?
For et par år siden handlede alt om disruption. 
I 2019 var det kunstig intelligens (AI), der var 
det helt store hypeord, som alle med respekt 
for sig selv skulle have en holdning til. Men 
som ved alle andre hotte trends, kommer det 
vigtige andet år, hvor det går op for folket, hvad 
hypen reelt går ud på. 2020 bliver derfor året, 
hvor AI falder som hype, men hvor man til gen-
gæld for alvor vil se antallet af reelle løsninger 
stige ganske markant.
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