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2020 
har været et 
på alle må-
d e r  h e l t 
usædvanligt 
år. Det har på 

rekordtid rykket os alle meget længere frem i 
bussen digitalt og teknologisk. Derfor skal vi 
nu gøre klar til, at vores dimser hjemme og på 
arbejde – hvis det da er to forskellige steder – 
bliver mere intelligente og ikke blot gør, hvad 
vi beder dem om, men følger med i, hvad vi 
laver og giver en hjælpende hånd med – må-
ske fordi de kan aflæse, hvad vi føler.

Vi står også over for vir-
tuel vinsmagning, nye 
energimærker, cyberangreb 
på private, et enestående 
comeback til pc’en, fokus på 
tøjspild, bedre internetforbin-
delser til flere – og en diskussion 
om, hvornår brugen af teknologi er 
gået for vidt, og vores privatliv er 
truet.

Tag med på den helt store rundtur 
i teknologiens 2021 sammen med Ber-
lingskes ekspertpanel.

Rundtur i teknologiens 2021: 
Nu bliver det svært  
at kende forskel på 
menneske og 
maskine
Berlingskes ekspert-
panel af spåmænd giver 
det store overblik over, 
hvad vi i 2021 kan 
forvente at skulle 
forholde os til hjemme 
og på jobbet.

Af Thomas Breinstrup  thbr@berlingske.dk

TO NYE PARTNERE.
JACOB PEHRSON OG
LINE LUNDORFF BROKHOLM.

horten.dk

Jacob Pehrson er daglig leder af Hortens afdeling for
Leasing & Finansielle services i København. Jacob har stor 
erfaring med kredit- og leasingaftaler og regulering, 
markedsføring og inddrivelse i den forbindelse. Desuden 
fører han et stort antal retssager om især større penge-
institutkrav.

Line Lundorff Brokholm er specialist i insolvensret 
og erhvervsret med særlig ekspertise i at varetage 
kreditorinteresser og føre omstødelsessager. Line har 
stor erfaring med konkursboer og rekonstruktioner samt 
med refinansiering og omstrukturering af insolvente 
virksomheder.

Profil
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Anders Elbak, 
analysechef hos 

analysehuset IDC 
Nordic, der følger 
teknologimarkederne 
tæt. Foto: IDC

Natasha Friis Saxberg, 
administrerende direktør for 

brancheorganisationen 
IT-Branchen, Danmarks 

største brancheforening for it- 
og televirksomheder.  

Foto: IT-Branchen

Preben Mejer
(NÆSTEN) MENNESKELIG  
KUNSTIG INTELLIGENS
Siri og andre digitale assistenter på vores 
smartphone er gode men begrænsede – snæ-
ver kunstig intelligens (AI). I 2021 kommer 
bred AI, der virker mere som os mennesker, 
efter et gennembrud med den amerikanske 
GPT-3-teknologi. Den kan føre dialog og for-
mulere sig intelligent, også om komplekse em-
ner, skrive salgsopstillinger, historier, bort-
forklaringer, rådgive og meget andet. I 
2021 bliver det svært at kende for-
skel på, om et menneske eller en 
maskine giver svaret. Bag fa-
caden er de stadig dumme. 
De forstår faktisk ikke helt, 
hvad de taler om, men de 
bliver sværere og sværere at 
gennemskue.

DIGITALE LØSNINGER  
– NU MED FØLELSER
Amazon kan på 1,2 sekund regi-
strere, om du er i affekt. Det er 0,1 
sekund hurtigere end vi mennesker. 
Andre arbejder med at registrere op til seks 
forskellige sindstilstande. Systemerne bliver 
i stand til at fornemme, om du er stresset, ir-
riteret, utålmodig, interesseret. Det vil på-
virke svaret, der kan være blidt og føjeligt, 
eftersnakkende eller beroligende. Eller pri-
sen, der bliver lidt højere, hvis du er vildt in-
teresseret. Programvalg, annoncer, menufor-
slag bliver justeret efter, om du er i dårligt 
humør eller har travlt. På sigt vil du måske 
endda kunne komme op at skændes med di-
ne enheder.

»BRING YOUR OWN ENHANCEMENT«
I gamle dage fik man standard-it-udstyr udle-
veret fra arbejdspladsen. Så blev det mere al-
mindeligt, at man selv medbragte for eksem-
pel den foretrukne smartphone. Nu får vi su-
perværktøjer, som vi vænner os til at arbejde 
med og lærer op til at kende os og vores måde 
at arbejde på. Det kan være exoveste, der gi-
ver superkræfter, eller AI-assistenter trænet 
til mine behov – en uundværlig makker, når 
jeg skal arbejde.

ÅRETS GADGET: 2021 BLIVER PC’ENS ÅR
Efter mange års hensygnende tilværelse har 
coronakrisen givet pc’en det første salgsboost 
i ti år. Vores behov for større enheder til Teams-
møder og alverdens andre opgaver gør, at den 
lidt større skærm får en revival. Hjemmekon-
torets konge er den bærbare. Det kan man ik-
ke sige om store smartphones. De var enhver 
pendlers drøm og foretrukne. Men ingen pend-
ling = ingen storformatsmartphone. Mindre 
smartphones og Pc’er er en del af en perma-
nent hjemmearbejdsplads. Pc’en er tilbage.

SENSORNETVÆRK GIVER KLARSYN OG 
BEDRE SERVICES
Smartphones kan fortælle, hvor mange men-
nesker der er hvor, hvor mange der leder efter 
parkeringsplads – eller er ved at forlade den. 
Mine earplugs kan tage min puls, min støvsu-
ger kender min stue, mit Philips Hue-lyssystem 
ved, om jeg er hjemme – eller om jeg har ubud-
ne gæster. Andre produkter og services kan 
købe disse oplysninger. Alle vil de kunne ind-
gå i nye servicekoncepter. Hvad skal jeg med 
en dyr alarminstallation, når Philips Hue kan 
tilkalde vagterne? Eller med et fitnessarm-

Preben Mejer, 
fremtidsforsker, direktør i 
videnscentret Radr og det 
nærmeste, man i Danmark 
kommer en vaskeægte 

IT-guru. PR-foto

bånd, når mine earplugs kan samle 
data op? »Sensing as a service« – vi 
vil købe og sælge data og skabe 
nye services.

Anders Elbak
PERMANENT DIGITALISERING AF  
OPLEVELSESØKONOMIEN
I år har mange organisationer og virk-
somheder vist stor opfindsomhed med at kom-
binere eller helt erstatte det fysiske med det 
digitale for at fastholde kunder i en hverdag 
underlagt corona. I takt med at de fysiske op-
levelser bliver mulige igen, finder de digitale 
nye formater og integreres med den fysiske 
oplevelse: Et vinabonnement med virtuelle 
smagninger eller brug af virtual reality for at 
tilbyde en »premium experience« ved sports-
begivenheder eller koncerter.

MERE DIGITAL HJÆLP PÅ JOBBET
Virtuelle assistenter som Siri og Google Assi-
stent er blevet mere udbredte, men i 2021 skal 
vi vænne os til specialiserede assistenter, som 
hjælper os med at udføre vores job bedre. Det 
er ikke assistenter, som vi stiller spørgsmål og 
giver ordrer, men software, der følger med i, 
hvad du laver og proaktivt giver anbefalinger. 
Eksempelvis AI-baserede løsninger, der hjæl-
per alt fra sundhedspersonale til callcenter-
medarbejdere med at diagnosticere og ser-
vicere bedre ved ikke blot at høre, hvad der 
bliver sagt, men også hvordan det siges.

VIDEOMØDER ÆNDRER SAMVÆRSFOR-
MER OG ARBEJDSPROCESSER
En stor del af os er det seneste år for alvor be-
gyndt at bruge videomøder – både privat og 
arbejdsmæssigt. Hvad der startede som en 
nødvendighed, har på flere områder vist sig 
effektivt. Fremover vil kundemøder, ansæt-
telsessamtaler, lægekonsultationer og meget 
andet i et vist omfang foregå virtuelt. Mange 
møder, konferencer m.v. vil dermed blive kor-
tere og mere koncentrerede for at passe til et 
virtuelt format.

CYBERKRIMINELLE ANGRIBER OS PRIVAT
Hvert år kan man skrive »nye sikkerhedstrus-
ler« på listen. I 2021 angribes flere privatper-
soner med henblik på at få adgang til virksom-
hedernes it-systemer. Medarbejderne er ofte 
det svageste led i den samlede it-sikkerhed – 
ikke mindst i lyset af den markant øgede brug 
af hjemmearbejde. Særligt de mange smarte 
enheder, der er koblet på de private netværk, 
og mere avancerede fishingangreb udgør en 

trussel.

PRIVATLIV OG ETIK TILBAGE  
PÅ AGENDAEN
Særligt i udlandet har der i år været 
utallige eksempler på digitale løs-
ninger, der ved brug af forskellige 
former for overvågning skal hjælpe 

i kampen mod corona ved at identi-
ficere smittekæder og sikre, at folk hol-

der afstand, bruger mundbind osv. I 2021 
kommer vi også til at diskutere, hvorvidt 

brugen af teknologi kan gå for langt – og at 
målet ikke nødvendigvis helliger midlet.

Natasha Friis Saxberg
DANSKERNE GÅR HYPER-GLOCAL
Samtidig med at flere og flere produkter og 

services bliver tilbudt os fra 
globale onlineshops, bliver 
vores handel også mere og 
mere lokal. Tingene har aldrig 
været tættere på end nu – og 
leveres direkte og hurtigt til 
dit dørtrin. Den mindevær-
dige kundeoplevelse bliver det 
helt store konkurrenceparameter i det nye år, 
hvor den lokale butik vil gå globalt, mens kun-
derne søger følelsen af, at de handler lokalt.

»INTELLIGENCE OF THINGS«
Vi har i mange år talt om dimser. Dimser i hjem-
met, dimser på arbejdet – ja, selv dimser på 
armen og til løbeturen. Men i 2021 kommer 
det til at handle om dimsernes intelligens. Du 
vil ikke nøjes med at tænde for din trådløse 
højttaler, men vil spørge den om et bud på en 
god playliste, computeren på arbejdet vil kom-
me med forslag til, hvordan I to vil kunne fik-
se en udfordring smartere sammen, og AIen i 
bilen vil tilbyde at finde en parkeringsplads 
eller at parallelparkere bilen for dig.

MAD SOM MEDICIN
Teknologien har inden for biologi, cellefor-

ståelse og ernæring udviklet sig enormt i de 
seneste år, og forståelsen for, hvad mad kan 
gøre ved vores krop, tarmkultur og immun-
forsvar, har flyttet sig ganske markant. Snart 
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vil den gode gamle vitaminpille endegyldigt 
blive udskiftet med fokuseret kost.

MOORES LOV 2.0
Niels Bohr Institutet fylder 100 år i 2021, og 
det bliver passende året, hvor vi i Danmark 
bliver bevidste om vores globale styrkeposi-
tion inden for kvanteteknologi, og hvor dan-
skerne lærer, at kvanteteknologi vil genop-
finde Moores lov (ideen om at computeres pro-
cessorkraft fordobles hver 18. måned, red.) og 
accelerere vores teknologiske kapacitet ind i 
det næste årti som et nødvendigt middel til at 
løse klimakrisen. Starten på et årti, hvor kom-
merciel kvanteteknologi får sit gennembrud 
og for altid vil ændre vores kommunikation, 
sensorer og sikkerhed.

DEN TECHTONISKE SAMFUNDSMODEL
Med covid-19 i bakspejlet har vi også fået ny 
læring. Vi har lært, at digitaliseringen og tek-
nologien, uanset om vi taler onlineundervis-
ning, digitale indkøb eller accelereret vacci-
neudvikling, er nødvendig for vores fortsatte 
modstandskraft og udvikling. 2021 bliver året, 
hvor vi starter med at bygge en ny samfunds-
model for det 21. århundrede. En model, hvor 
vi vil gentænke vores samfund, så tech får en 
motorvej frem for brosten at drive fremskrid-
tet på.

Henrik Egede
HYGGE OG BYGGE
2020 var crazy. @home 
blev årets tendens. Salg 
af hvidevarer og elektro-
nik satte rekord i Dan-
mark. Forbrugerne vil 
hygge og bygge – og co-
vid-19 gav stimulans til 
den hjernehalvdel hos for-
brugerne, der overvejer ind-
køb af husholdningsapparater til 
hjemmet. Fortsætter dette i 2021? Mit 
gæt er ja. @home er kommet for at blive, så 
længe pandemien har effekt og nok også læn-
gere. Vi vil, i langsommere tempo, polstre og 
opgradere hjemmet med hvidevarer og elek-
tronik.

ENERGIMÆRKER ER SOM HØJREKØRSEL
Marts 2021 får forbrugerne nye energimærker 
på mange elektronikprodukter. Plusserne 
(A+++) forsvinder. Den nye regnbueskala vil 
køre fra A til G – måske med C som bedste mær-
ke. Bliver det svært? Næppe. Det bliver lige så 
let som at skyde nytår ind eller køre højrekør-
sel. Vi kan hurtigt skelne nye mærker fra gam-
le. Betyder det noget? Ja, mon ikke flere pro-
ducenter vil være klar med produkter, der sæt-
ter helt nye, lave standarder for energiforbru-
get.

DIT HJEM ER EN URBAN MINE  
Danskerne har i 2020 købt hvidevarer og elek-
tronik på et uset højt niveau. Den gode nyhed 
er, at vi køber og skrotter i takt. Vi er i corona-
krisen omhyggelige, har bedre tid og kører på 
den kommunale genbrugsplads. Vi vil også i 
de nærmeste år se mere elektronikskrot køre 
ad de korrekte kanaler. Det er godt for miljøet. 
Mere end 85 procent af komponenter i dine 
brugte hvidevarer kan bruges igen. Den »ur-
bane minedrift« med brugte komponenter er 
i dag verdens førende form for minedrift. Ind-
gangen til den urbane mine ligger hjemme hos 
dig selv.

på vores tøj og andre tekstiler. Passe bedre på 
det, genbruge og levetidsforlænge, hvor det 
er muligt. Nye, nænsomme vaskemaskiner, 
tørretumblere, dampstrygejern (samt de helt 
nye dampgarderobeskabe) er blandt de tek-
nologiske hjælpere, vi har her.

John Strand
KINA OG HUAWEI  
– DET BLIVER MEGET VÆRRE
Kina og Huawei havde en – naiv – drøm om, at 
USAs nye præsident, Joe Biden, vil gøre livet 
nemmere for dem. USA fastholder i 2021 sin 
kinapolitik, og EU strammer sin. Danmark vil 
skærpe reglerne for, hvem der kan levere den 
digitale infrastruktur. Fokus vil brede sig til 
de mange ting, vi kobler på nettet, herunder 
computere, og til andre kinesiske, delvist stats-
ejede producenter som Lenovo og Motorola. 
Nogle vil kalde det en kold krig, andre vil tale 
om den nationale sikkerhed.

BREDBÅND VIA TRÅDLØSE  
LØSNINGER

Forbrugerne – og måske det re-
gulatoriske system – vil erken-

de, at helt mobile forbindelser 
over 4G/5G eller på trådløst 
bredbånd (FWA) er et seriøst 
alternativ til faste bred-
båndsforbindelser. I Dan-
mark har man konservativt 

brugt fast bredbånd i hjem-
met og mobile løsninger på 

mobilen. Vi vil se nye partner-
skaber, hvor mobiloperatører og fi-

beraktører går sammen om at tilbyde 
bredbånd via FWA, og også en operatør som 
TDC vil satse på disse løsninger som et alter-
nativ til fast bredbånd.

REGULERING AF DIGITALE PLATFORME
Politikere i Danmark og EU vil kæmpe for øget 
regulering af digitale platforme som Face-
book, Google, Netflix og Twitter. Men når 
året er omme, vil samtlige af dem have øget 
deres omsætning, indtjening og markedsan-
dele. De store tabere bliver de private medi-
er. 

I Danmark vil den stigende konkurrence på 
streamingmarkedet betyde, at Netflix – takket 
været politiske tiltag og DRs tætte samarbejde 
med Netflix – går styrket ud af 2021. Big techs 
bedste venner er politikere, der ikke forstår, 
hvordan deres marked fungerer.

TDC BLIVER DEN HELT STORE VINDER
Der er hjælp på vej til TDC, der slås med et hav 
af interne problemer, har en mindre kompe-
tent ledelse og en forfejlet strategi. TDC har 
igennem mange år undladt at investere i sto-
re dele af landet. 

Det er lykkedes TDC at overbevise myndig-
hederne om, at landets største teleselskab skal 
kunne tvinge sig ind på de små fiberselskabers 
netværk. Adgang til fysisk infrastruktur og 
spektrum vil i 2021 bringe TDC i en unik situ-
ation, som deres konkurrenter kun kan være 
misundelige på.

DET INTELLIGENTE HJEM
Stemmestyrede ting kommer til at fylde me-
re og mere i vores liv. Allerede i 2020 passe-
rede antallet af danske hjem med stemme-
styrede intelligente løsninger 20 procent. 
Sætningen »Hej, Google, kan du lige …« vil 
blive hørt mere og mere. Mon Dansk Sprog-
nævn vil inddrage »Hej, Google« som officiel 
del af sproget i 2021 på samme måde, som de 
gjorde det i 2008, hvor »at google« blev op-
taget? 

John Strand, teleanalytiker 
og direktør i Strand Consult, 
der foretager analyser for it- 
og telebranchen verden over. 

Arkivfoto: Andreas Beck/
Ritzau Scanpix

Henrik Egede, direktør i 
APPLiA, 
brancheforeningen for 
producenter og 
importører af 
hvidevarer og elektriske 
husholdningsapparater. 
Foto: APPLiA
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RETTEN TIL REPARATION  
»Jeg kan ikke få vaskemaskinen repareret, for-
di der ikke er reservedele.« Det er en af de my-
ter, der blev skudt ned i 2020. Der er tusindvis 
af reservedele til hvidevarer og elektronik – og 
de køres hver dag tålmodigt ud til danske for-
brugere. »Vi vil have ret til reparation,« lyder 
det næste moderne kampråb. Den gode nyhed 
er, at den ret har vi allerede. Vi vil klare simp-
le reparationer selv – udskiftning af et dørgreb, 
en utæt tætningsliste, et filter eller en simpel 
komponent. Husk at få rådgivning, og at du 
fortaber reklamationsretten, når du selv repa-
rerer.

TØJSPILD I FOKUS
Madspild har ramt overskrifterne i mere end 
ti år. I 2021 vil vi høre mere om tøjspild. 677 
ton tekstil smider danskerne ud om året. Vi vil 
i det kommende år blive mere opmærksomme 

»Danskerne 
har i 2020 købt 
hvidevarer og 
elektronik på 
et uset højt 
niveau. Den 
gode nyhed er, 
at vi køber og 
skrotter i takt.«
HENRIK EGEDE,   
DIREKTØR I APPLIA


