
Forstå de vigtige tech-trends

- og hvordan de påvirker din forretning

Forstå de vigtige 
teknologier og tendenser

- og hvordan de påvirker din forretning



Bemærk: Dette er en forkortet udgave af præsentationen. 
For mere info kontakt oplægsholderen:

Kim Stensdal
Mail: ks@dit.dk

mailto:ks@dit.dk


Agenda

• Digital transformation og disruption – hvorfor taler alle om det?

• Hvordan skal man forholde sig til forandringerne?

• De vigtigste teknologier og tendenser: 5G, internet of things, smart cities og kunstig intelligens.

• Vigtige overvejelser for dig og din forretning.



Kort om Dansk IT

• Uafhængig forening for it-professionelle. 
8.200 medlemmer.

• Arbejder for at fremme og understøtte it, hvor 
det skaber værdi. 

• Fire forskellige politiske udvalg. Seks forskellige 
fagråd. En række netværksgrupper.

• Udbyder certificeringer, kurser, konferencer og 
på vej hjem-møder etc.

Kort om Kim Stensdal 

• Chef for kommunikation og viden i Dansk IT.

• Uddannet journalist. 

• Har beskæftiget mig med it siden 2005.

• Tidligere redaktør på it-mediet Computerworld.



Alle taler pludselig om

• Digital transformation

• Digital innovation

• Disruption

... på tværs af alle virksomheder og brancher.



Fordi der sker en markant udvikling 

• Vigtige megatrends: Big data, kunstig intelligens, cloud 
computing, smartphones og tablets, apps, sociale medier, 
5G, smart cities, automatisering, robotter etc.

• En ny digital virkelighed bliver skabt 
– og udviklingen er eksponentiel.

• Nye krav fra kunderne (og medarbejderne).

• Fysiske produkter digitaliseres eller får et digitalt lag. 



De hotte og hypede teknologier står i kø



To mulige reaktioner på udviklingen:

Du stritter imod Du spiller med



Forstå de vigtige teknologier – i din egen kontekst

• Det er dig, der kender din forretning bedst.

• Hvordan påvirker en given teknologi din 
forretning? Og hvordan kan din forretning 
udnytte en ny teknologi?

• Find en model, der giver mulighed for digital 
innovation og nye satsninger – og hvor det 
er tilladt at fejle. 

• Vær ikke bange for at kannibalisere den 
eksisterende forretning.

• Husk: Det handler stadig om innovation og 
kreativitet – teknologi er ”bare” værktøjer.





5G: Det kan du forvente

• 5G er ikke bare en nyere udgave af 3G og 4G med højere hastigheder. 

• 5G er den netværksteknologi, der kan være fundamentet under internet og things og smart cities. 
5G klarer langt flere tilkoblede enheder (nødvendigt i en IoT-verden)

• 5G giver mulighed for gigabit-forbindelser over mobilnettet.

• Et 5G-eksempel: Ifølge Gartner uploader internetopkoblede biler i dag 30 gigabyte data om måneden. 
I 2025 vil selvkørende biler uploade over 1 terabyte om måneden. 



5G: De helt store fordele

• Latency langt bedre på 5G end på 4G. Åbner for helt nye brugsscenarier, hvor der ikke må være 
forsinkelser (eks. robotter, virtual reality, selvkørende biler).

• 5G betyder nye muligheder for et mere opdelt internet med ‘network slicing’ 
= flere netværk på samme 5G-netværk (til særlige services og brugsscenarier).



5G: Status i Danmark

• 2018: Auktion over frekvenser, der er velegnede til at udbyde 5G på kommercielt plan.

• Udgangspunktet er, at 5G bliver udbudt på 700 MHz- 3.5 GHz- og 26 GHz-frekvensbåndene.

• TDC Group testede i marts 5G på den endelige teknologiske standard. Opnåede hastighed på 1,9 
gigabit pr. sekund. Cirka 65 gange højere end gennemsnitshastigheden på 4G-nettet. 

• Forventer at etablere de første 5G-antenner i mobilnetværket i løbet af 2019.



Internet of things





Internet of things

• Ifølge Gartner vil der være over 20 milliarder enheder på internettet i 2020.

• Massive investeringer i nye løsninger og service fra mange producenter (både forbruger og erhverv).

• Sensorerne er omdrejningspunktet: Eksempelvis inden for sundhed, fitness, energi og  sikkerhed.

• Hvordan kan du udnytte den information, sensorerne opsamler: Nye produkter og services?



Husker du også sikkerheden i dit IoT-produkt?

• Holder du øje med nye trusler og angreb?

• Opdateres firmwaren automatisk?

• Hjælper du brugeren med at ændre standard-
brugernavnet/kodeordet? 

• Softwaren kan styrke det fysiske produkts anvendelighed - men 
også gøre det modsatte. Nødvendigt med fokus på begge dele.



Når hackere går efter din robotstøvsuger

Video: https://www.youtube.com/watch?v=BnAHfZWPaCs

https://www.youtube.com/watch?v=BnAHfZWPaCs


Smart cities



Smart city?



Smart cities

Bygger bl.a. på sensorer og big data og udnytter trådløse netværk. Kan eksempelvis bruges til:

• At regulere og planlægge trafik og minimere luftforurening.

• At forudse eksempelvis hvor behovet for daginstitutioner er størst om nogle år.

• At forudse og håndtere udfordringer med klimaforandringer (hvilke kloaker skal renoveres først).

• At gøre affaldshåndteringen mere effektiv og intelligent (vha sensorer).

• At sikre en mere intelligent gadebelysning.

• Kræver både netværk (5G), sensorer (IoT) og intelligens/automatisering (kunstig intelligens).





Kunstig intelligens: Fra science fiction til virkelighed

"I believe that at the end of the century the use of words and general educated opinion will have altered 
so much that one will be able to speak of machines thinking without expecting to be contradicted.“

- Alan Turing, 1947

"A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was 
human."

- Alan Turing, 1950



AI: Der skabes masser af værdi

Forecast of Global AI-Derived Business Value (Billions of U.S. Dollars)

Kilde: Gartner, april 2018

Eksempler på hvor AI anvendes – og hvor det skaber reel værdi

Customer experience: Mere intelligent tiltrækning og fastholdelse af kunder. 
Eksempel: Førende onlinebutikker og streaming-platforme.

Virtuelle assistenter: Optimere forretningsprocesser, automatisere opgaver mv. 
Eksempel: Chat-robotter og personlige assistenter (ofte stemmestyrede).

Analyser af billeder og videoer: Hvad er det, vi ser, og hvordan skal der reageres? 



Eksempel på genkendelse af objekter

Video: https://www.youtube.com/watch?v=_zZe27JYi8Y

https://www.youtube.com/watch?v=_zZe27JYi8Y


Og så er det trods alt heller ikke mere ”intelligent”



Hvordan kommer man i gang med AI?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0mkcPpE15PI

https://www.youtube.com/watch?v=0mkcPpE15PI


Hvad skal algoritmen hjælpe dig med?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=qaMzXPQzxKM

https://www.youtube.com/watch?v=qaMzXPQzxKM


Pas på med at stirre dig blind på teknologierne

Det handler stadig om:

• Almindelig sund fornuft.

• Forretningsforståelse.

• Innovation og kreativitet.

• Om at kunne fokusere. 

• Godt købmandskab.

…. men i en digital kontekst.



Hvad vil det sige at tænke digitalt?

• Man er nødt til at forstå teknologierne og platformene (så man kan orientere sig og se mulighederne).

• Man skal erkende, at man ikke lever i en silo (eksempel: bilproducenter anvender Apple Carplay og Android Auto).

• Innovation foregår i et andet tempo end tidligere – og udviklingen kan hurtigt overhale dine idéer.

• Du lever i en global, digital verden. Intet kan holdes hemmeligt (heller ikke at dine produkter er de dyreste, eller at 
din app slet ikke fungerer godt nok).



Vigtige strategiske overvejelser

• Hvordan kan du facilitere innovationen (eksempelvis et innovation lab, projekt-teams, eksterne 
partnere eller ‘funny friday’ for alle medarbejdere?)

• Satse på egne eller andres platforme? (Lars Larsen valgte Amazon fra – men hvad med dig?)

• Særlig udfordring med internet of things: Er du også klar til vedligehold og sikkerhed?

• Særlig udfordring med apps: At udvikle og lancere en app er kun første skridt…



Og den måske vigtigste pointe

Kunderne (og dig selv) 
viser vejen.

… du skal bare huske at 
lytte!



Spørgsmål?

Kim Stensdal
Mail: ks@dit.dk

mailto:ks@dit.dk

