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Kunstig intelligens er et af de mest 
omtalte begreber for tiden. Ikke blot af 
teknologivirksomhederne, men også 
blandt konsulenthuse, traditionelle 
virksomheder, offentlige styrelser, 
politikere og journalister. Der er både 
budskaber om en sorgløs fremtid,  
disruption af hele brancher, forud
sigelse af omvæltninger af hele 
arbejdsmarkedet, socialt oprør og  
scifi inspirerede dommedagsscenarier 
 – og uanset hvilket synspunkt man 
mener er rigtigt, kan man finde det i 
malstrømmen af holdninger. 

De fleste der ytrer sig i debatten om 
kunstig intelligens har dog det til fæl
les, at de ikke selv er fagligt velfundere
de inden for området og at de ikke har 
egen erfaring med udvikling af praktisk 
anvendelse. Der har med andre ord 
været mere spalteplads til ”talkers” end 
”doers” og det skaber grobund for at 
værdifulde erfaringer om hvordan man 
kommer i gang med praktisk og ansvar
lig brug af kunstig intelligens drukner 
i buzzwords og scifibaserede bekym
ringer. Det vil vi med denne publikation 
gerne råde bod på. 

Vi ønsker gennem eksempler at vise 
hvad forskellige danske organisatio
ner gør i dag, hvor langt de synes, de 
selv er kommet, hvilke barrierer de 
har mødt, samt hvad de har gjort for 
at overvinde dem. Metoden har været 
at lade organisationerne selv fortælle 
og at lade det tjene som inspiration og 
vidensdeling til andre. Disse historier 
bliver suppleret med betragtninger fra 
forskere, fra politisk og økonomisk side, 
samt hvordan forskellige teknologi
leverandører ser på kunstig intelligens 
og det er vores håb at det kan inspirere 
andre organisationer til at tage de 
første skridt på en succesfuld rejse 
med kunstig intelligens – en rejse der 
skaber praktisk værdi. 

God læselyst! 

Snurre Jensen og  
Kaare Brandt Petersen 

Forord



6

Kunstig intelligens 
Fra ordbogen betyder det en maskine, 
der udfører en opgave på en måde,  
så det efterligner den menneskelige 
intelligens. Bemærk, at begrebet 
fortæller mere om, hvordan vi som 
mennesker oplever teknologien, end 
hvad teknologien gør eller kan. I dag 
anvendes betegnelsen kunstig intel
ligens ofte som en paraplybetegnelse 
for avanceret brug af data – herunder 
machine learning. 

Machine learning 
En betegnelse for metoder – fx neurale 
netværk – der kan lære noget ud fra 
data fremfor eksplicitte instruktioner 
fra en programmør. I traditionel  
programmering fortæller programmø
ren, hvordan en maskine skal løse  
en opgave, men i machine learning  
fortæller programmøren i stedet, hvor
dan algoritmen kan lære fra data. 

Deep learning 
Begrebet deep learning dækker over en 
bestemt type neurale netværk. Neurale 
netværk er en gruppe af algoritmer 
inden for machine learning, som 
kan anvendes til mange forskellige 
typer opgaver, som fx taletiltekst og 
ansigtsgenkendelse. 

Produktionssætning 
Den konkrete anvendelse af output fra 
en machine learningmodel sker som 
regel i et andet miljø end det miljø, hvor 
modellerne udvikles. Produktionssæt
ning dækker over alle de aktiviteter, 
der skal til for at integrere modellens 
output i den daglige drift, herunder 
teknisk integration, driftshåndbøger, 
monitorering af systemer, justering af 
arbejdsprocesser etc. 

ETL-processer 
Overordnet betegnelse for den eller de 
processer, der tilgår kildedata, trans
formerer data og danner de data, der 
bruges som input til machine learning 
modellerne. 

ABT 
En analytisk basetabel (ABT) betegner 
den tabel, som er den direkte input 
kilde til machine learning modellerne. 
En ABT er slutproduktet af en eller flere 
ETLprocesser. 

CPU, GPU og TPU 
I en computer er Central Processing 
Unit (CPU) den enhed, der udfører de 
instruktioner, et program angiver. Til 
visse anvendelser inden for kunstig 
intelligens har det vist sig, at Graphi
cal Processing Unit (GPU) kan udføre 
disse instruktioner hurtigere. Google 
har udviklet og anvender deres egen 
Tensor Processing Unit (TPU) for at øge 
hastigheden yderligere. 

Begreber inden 
for kunstig  
intelligens 
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1  Brian Mikkelsen var Erhvervsminister da interviewet blev 
gennemført, men har siden hen skiftet til en stilling i den 
private sektor
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Brian Mikkelsen er erhvervsminister1 og 
medlem af Folketinget for Det Konservative 

Folkeparti. Han har en stor passion  
for det digitale område og ser gerne at  

Danmark bliver en digital frontløber.” 

Hvordan ser du muligheden 
for dansk vækst på baggrund 
af teknologier med kunstig 
intelligens – er det en måde at 
kunne følge med på i et stærkt 
konkurrerende marked, eller vil 
det give en overhånd for dan-
ske virksomheder? Og er der en 
forskel på kort og længere sigt? 
Jeg er sikker på, at udnyttelsen af nye 
digitale teknologier – herunder kunstig 
intelligens – kan være en klar konkur
rencefordel for danske virksomheder 
både på kort og længere sigt. Dan
mark har gode muligheder for at være 
blandt de førende lande i udnyttelsen 
af kunstig intelligens. Vi har stærke 
universitetsmiljøer, innovative startups 
og globale erhvervssucceser, som er i 
fuld gang med den digitale omstilling. 
Det ønsker vi i regeringen at understøt
te og har derfor præsenteret en strategi 
for Danmarks digitale vækst. Jeg kan 
fremhæve etablering af Digital Hub 
Denmark, der med en række indsatser 
skal gøre Danmark førende inden for 
kommerciel anvendelse af avanceret 
teknologi, kunstig intelligens, big data 
og IoT. 

Har vi i Danmark de tilstræk-
kelige forudsætninger for at 
få nytte af kunstig intelligens 

Vi skal have fart på udviklingen af 
nye digitale teknologier i Danmark 

– kan virksomhederne skaffe 
den arbejdskraft, de har brug 
for? 

Danmark skal være et oplagt valg for 
virksomheder, der arbejder med digital 
innovation. Og vi skal kunne fasthol
de og tiltrække både virksomheder, 
investeringer og de dygtigste talenter. 
Vi ved, at det kan være en udfordring 
at rekruttere itkompetencer, men det 
gælder ikke kun i Danmark. Herhjem
me er optaget på ituddannelserne 
steget med næsten 50% siden 2010. 
For at motivere endnu flere til at tage 
en digital eller teknisk uddannelse har 
jeg netop etableret en teknologipagt 
sammen med mine ministerkolleger og 
en lang række virksomheder og orga
nisationer. Målet er at løfte andelen af 
STEMuddannede med 20% over de 
næste ti år, så arbejdsudbuddet bedre 
matcher erhvervslivets efterspørgsel 
på tekniske, matematiske, ingeniør
mæssige og digitale kompetencer. 

Desuden vil jeg fremhæve, at vi har 
udvidet den såkaldte forskerskatte 
ordning for højtkvalificerede udenland
ske medarbejdere fra fem til syv år i 
Danmark, og dermed kan flere benytte 
den. Det skal styrke dansk erhvervsliv 
og danske forskningsinstitutioners   
højtkvalificerede medarbejdere fra 
udlandet. 
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Endelig vil jeg også nævne, at vi løben
de ser på, om Danmark kan tiltrække 
endnu flere udenlandske talenter, fx 
ved at skabe et endnu mere attraktivt 
digitalt vækstmiljø med Digital Hub 
Denmark. Jeg vil også gerne se på 
andre tiltag, som erhvervslivet efter
spørger. Jeg ved, at mange i erhvervs
livet fx efterspørger en sænkning af 
beløbsgrænsen. Det kan regeringen 
imidlertid ikke alene levere. Det kræver, 
at nogle af Folketingets øvrige partier 
er villige til at se på reglerne. 

Er der i forhold til kunstig in-
telligens brug for at koordinere 
eller understøtte samspillet 
mellem den offentlige sektor, 
den private sektor og uddan-
nelsessektoren – eller kommer 
det i tilstrækkelig grad af sig 
selv? 

Der er brug for at bygge bro mellem 
universitetsmiljøer, den offentlige og 
private sektor og det spirende digi
tale vækstmiljø, som vi allerede ser 
i Danmark. Netop derfor har vi etab
leret Digital Hub Denmark som et 
offentligtprivat partnerskab mellem 
regeringen og en række erhvervsorga
nisationer. Dybest set handler initia
tivet om at skabe et førende digitalt 
vækstmiljø. Partnerskabet organiseres 

som en forening, der bl.a. skal etablere 
en digital platform for matchmaking 
mellem danske virksomheder, inno
vationsvirksomheder og startups og 
et nyt nationalt center for forskning i 
digitale teknologier. Initiativet sætter 
også fokus på at styrke den internati
onale markedsføring af Danmark samt 
igangsættelse af konkrete aktiviteter 
og forsøgsprojekter. Det skal accelere
re den nuværende udvikling, så vi kan 
sikre, at Danmark samlet set er med i 
front. 

For nogle år tilbage talte vi 
om, at den tradition vi har haft 
i Danmark med centrale regi-
stre, som fx CPR, BBR og CVR, 
potentielt ville give Danmark 
en unik position i en verden, 
hvor data bliver betragtet som 
den nye olie. Står vi stadig med 
den mulighed, eller har verden 
flyttet sig? 

Der kan ikke være nogen tvivl om, at 
verden flytter sig i disse år, men det gør 
vi også. Vi arbejder på at gøre endnu 
flere offentlige data tilgængelige for 
virksomheder, så de kan udvikle nye 
løsninger. Eksempelvis har vi med 
strategi for Danmarks digitale vækst 
besluttet at stille DMI’s vejrdata frit til 
rådighed for kommerciel forretnings

udvikling og innovation. I de kommende 
år vil regeringen se på, hvordan flere 
offentlige data kan bringes i spil, så 
endnu flere databaserede virksomhe
der kan spire i Danmark. 

Samtidig skal vi selvfølgelig huske, at 
brugen af data og nye digitale services 
også stiller os over for en række etiske 
dilemmaer og forudsætter, at der i 
samfundet er tillid til, at data anvendes 
ansvarligt. Vi skal gå en mere data
ansvarlig fremtid i møde. Derfor har vi 
nedsat en ekspertgruppe om dataetik, 
der skal udarbejde en række dataetiske 
anbefalinger. Den vil bl.a. se på fælles 
værdier og standarder for dataetik, 
men også om der kan være brug for 
regulering. Samtidig er ambitionen 
med arbejdet om dataetik også at gøre 
ansvarlig dataanvendelse til en konkur
rencefordel for danske virksomheder. 

Indtil videre har udviklingen 
af kunstig intelligens været 
drevet af universiteter og de 
såkaldte tech-giganter, altså 
meget store virksomheder  
som Google, Facebook,  
Microsoft, Amazon osv. Har 
nationalstater overhovedet  
en tilstrækkelig kombination  
af økonomiske midler og  
ensrettet handlekraft, der  
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kan konkurrere med tech- 
giganterne? 

Man behøver ikke at være en stor 
techvirksomhed for at bedrive digital 
innovation. Der er flere succeseksem
pler på danske startups, der har udvik
let nye innovative løsninger på grundlag 
af kunstig intelligens, hvor drivkraften 
har været adgang til gode data, en god 
idé til at anvende dem samt evnerne til 
at programmere det. Jeg ser derfor et 
stort potentiale for danske virksomhe
der. 

Desuden har regeringen en rolle i at 
sikre gode rammebetingelser. Med den 
digitale vækststrategi, og i særdeles
hed med initiativet om den digitale hub, 
forsøger regeringen at understøtte det 
spirende digitale vækstmiljø og fremme 
samarbejde på tværs af virksomheder, 
forskningsmiljøer og innovative iværk
sættere. 

Det er også en vigtig dagsorden på 
europæisk plan. Den danske regering 
har sammen med 22 andre lande 
netop underskrevet en erklæring om en 
fælles indsats for kunstig intelligens, 
hvor de forpligter sig til at styrke sam
arbejdsmuligheder inden for kunstig 
intelligens i Europa, styrke muligheder 
for finansiering og adgang til kapital på 
europæisk plan samt arbejde sammen 
om at anvende de høje standarder for 

databeskyttelse for at høste det fulde 
udbytte ved kunstig intelligens. 

Mange diskuterer p.t., om USA 
er ved at tabe til Kina inden 
for kunstig intelligens – et nyt 
sputnik-moment har nogle 
kaldt det. Skal Danmark se 
mere mod øst end vest,  
sammenlignet med hvad vi 
traditionelt har gjort? 

Jeg tror, at vi skal se både mod øst og 
mod vest. Fra dansk side indgår vi bl.a. 
i arbejdet med at udvikle globale stan
darder for brug af kunstig intelligens 
og dataanvendelse. Selvom standarder 
som udgangspunkt er frivillige, kan de 
blive normdannende for virksomhe
derne. Vi har været proaktive i vores 
tilgang til standardiseringsarbejdet 
og arbejder på at sikre, at danske 
værdier og holdninger – fx i forhold 
til dataetik – får indflydelse på stan
dardernes udformning. Både Kina og 
USA er væsentlige spillere på området, 
men lige præcis her tror jeg, at Europa 
kan udvikle en styrkeposition. Det er 
også i dette lys, at man skal se på, at 
regeringen netop har underskrevet 
erklæringen om samarbejde i EU om 
kunstig intelligens. Endvidere arbejder 
EUkommissionen også med en  
strategisk plan for, hvordan EU kan 

positioneres endnu bedre inden for 
kunstig intelligens. 

Formålet er, at EU skal kunne matche 
Kina og USA. Det skal gå hånd i hånd 
med, at kunstig intelligens bruges på 
en gennemsigtig og etisk forsvarlig 
måde. Jeg tror, at Europa kan få en 
central rolle inden for det fremtidige 
vækstmiljø på området, men hvis det 
skal lykkes, er det vigtigt, at EU og alle 
lande investerer i kunstig intelligens. 

Hvor står EU ift. AI? Kommis-
sionen barsler jo i 2018 med 
forskellige initiativer, der skal 
understøtte og regulere AI, men 
kan vi nå at komme med sam-
menlignet med USA og Kina? 
Og om ikke så længe også 
Indien? 
Potentialet i Europa er stort. Efter 
nogle sløje år ovenpå finanskrisen og 
gældskrisen er væksten i Europa ved 
at bide sig fast. Den positive udvikling 
betyder også flere investeringer i nye 
digitale teknologier. For at styrke denne 
udvikling har 23 europæiske lande 
netop underskrevet en erklæring om en 
fælles indsats for kunstig intelligens. 
De europæiske lande har forpligtet sig 
til at styrke samarbejdsmuligheder 
inden for kunstig intelligens i Europa, 
styrke muligheder for finansiering og 
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adgang til kapital på europæisk plan 
samt arbejde sammen om at anvende 
de høje standarder for databeskyttel
se for at høste det fulde udbytte ved 
kunstig intelligens. Så i EU er der store 
forventninger til, at kunstig intelligens 
kan blive en europæisk styrkeposition. 

Sammenlignet med forholdene 
i Kina vil GDPR være en væsent- 
ligt strammere regulering på 
datasiden – ser du det som  
en barriere for udvikling og  
anvendelse af kunstig intelli-
gens i Europa og Danmark? 

Når de store techvirksomheder, som 
Google siger, at de vil anvende GDPR 
som deres globale standard, illustrerer 
det, at hvis vi laver fornuftig regulering 
i EU, kan vi få indflydelse på de globa
le normer. Jeg tror i stigende grad, at 
ansvarlig anvendelse af data vil blive 
et konkurrenceparameter globalt, og 
her skal vi være førende i Europa. Så i 
min optik viser EU vejen med en tilgang, 
hvor vi ganske vist stiller krav til virk
somheder og andre om ansvarlig data
håndtering, men hvor vi også viser, at 
det kan vendes til en konkurrencefordel 
for danske og europæiske virksomhe
der på samme måde, som vi tidligere 
har set på fx miljøområdet. Når det er 
sagt, så er det væsentligt, at vi hele 
tiden sikrer gode reguleringsmæssige 

rammer for digitale virksomheder på 
europæisk plan, så vi ikke risikerer at 
skabe unødige adgangsbarrierer for 
nye digitale forretningsmodeller. 

Hvis man drager en parallel 
mellem kunstig intelligens og 
den industrielle revolution 
– hvilke samfundsmæssige 
forhold skal vi så begynde at 
genoverveje set i lyset af den 
udvikling, vi står foran? 

Ligesom teknologiudviklingen generelt 
kan gøre det, kan kunstig intelligens 
øge produktiviteten i samfundet og 
skabe grundlag for nye services til både 
borgere og virksomheder. For eksem
pel kan selvkørende delebiler tænkes 
at give mindre trængsel på vejene og 
større trafiksikkerhed. Udviklingen 
inden for fx genetik samt informations 
og nanoteknologi giver mulighed for 
en mere skræddersyet sundhedspleje, 
der også kan foregå i hjemmet. Og 
fremefter kan behandlingssystemet 
blive mere præcist, når fx computer
programmer hjælper med scanning, 
journalisering og diagnose. Det kan  
give den enkelte læge mere tid til  
kritiske og patientnære opgaver. 

Men det er afgørende, at data bruges 
på en menneskeligt forsvarlig måde. 
Det er også derfor, jeg har nedsat en 

ekspertgruppe om dataetik, som skal 
komme med anbefalinger til, hvordan vi 
går til de etiske aspekter af dataanven
delse, og hvordan danske virksomheder 
kan bruge dataetik som et konkurrence 
parameter. 

Hvad ser du som den mest 
væsentlige forhindring at få 
ryddet af vejen for at kunne  
anvende AI på en samfunds-
mæssigt konstruktiv og  
økonomisk produktiv måde? 

Som sagt har Danmark et rigtig godt 
udgangspunkt, når det kommer til 
anvendelsen af ny teknologi. Derfor 
handler det om at understøtte og 
accelerere den udvikling, der allerede 
er i fuld gang. Med Strategi for Dan
marks Digitale Vækst og regeringens 
øvrige tiltag har vi lagt de næste sten, 
der skal sørge for, at Danmark og dansk 
erhvervsliv har de bedste muligheder 
for at udnytte potentialet i nye digitale 
teknologier. Og som det også fremgår 
af strategien, skal vi sikre den rette 
balance mellem anvendelse af de nye 
teknologier og så hensyn til, at alle 
danskere bliver inddraget, forbrugere 
kan være trygge, og vi sikrer velfunge
rende markeder mv. 
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Jochen Förster er “Director  
and Professor, Yeast and  

Fermentation at Carlsberg” og har 
en baggrund indenfor forskning af 

gær og mælkesyre bakterier.

Vil du starte med at fortælle 
lidt om, hvad projektet ”The 
Beer Fingerprinting Project” 
handler om? 

Øl er brygget blandt mange andre ting 
ved hjælp af gær, og et af de første 
spørgsmål, vi stiller, når vi er i gang 
med at udvikle en ny øl eller en ny 
måde at lave en kendt øl på, er, hvor 
godt en given gær vokser på de urter, 
vi bruger. Bagefter undersøger vi, hvor 
meget alkohol den producerer, men 
de mængder, analyserne foregår i, er i 
størrelsesordenen milliliter, og det er 
ikke muligt at foretage en smagstest. 
Derfor er man – hvis gæren ser lovende 
ud – nødt til at lave en større produk
tion på måske et sted mellem to og 
halvtreds liter, som man kan smage på 
og sende til Carlsbergs smagspanel af 
øleksperter. Alt i alt tager denne proces 
meget lang tid. 

The Beer Fingerprinting Project hand
ler om at kunne måle på meget små 
gærprøver, analysere de målte data 
med kunstig intelligens og meget tidligt 
screene, hvilke der har en tilstrækkelig 
vækst, den rette mængde alkohol og 
måske endda også estimere smagen. 

Kunstig intelligens og øl er en  
cocktail, der giver opmærksomhed 

Hvordan opstod idéen med at 
anvende kunstig intelligens til 
at producere øl? 

Da jeg kom til Carlsberg for to år siden, 
begyndte jeg at se på de her processer 
og ønskede til en start at kunne måle 
forholdene i de tidlige forsøg med gær. 
Så kom vi i dialog med Aarhus Univer
sitet, og de sagde, at de havde nogle 
idéer til, hvordan man kunne komme 
i gang med at måle. På den baggrund 
lavede Aarhus Universitet et forstudie 
– vi kalder det proof of principle – og 
det viste gode resultater. Så man kan 
måske sige, at behovet for kunstig 
intelligens kom fra, at jeg ønskede at 
kunne måle og skaffe data fra den pro
ces, vi stod med, og jeg tror også, at det 
bliver målingerne, der bliver afgørende 
for projektet – det er signalerne, der er 
det centrale. 

Men det er ikke bare Carlsberg 
– hvem er ellers med? 
Det er ikke kun Carlsberg, og der er 
flere end Aarhus Universitet også. Vi 
har også kontakt til Danmarks Tekniske 
Universitet, der hjælper med bestemte 
screeningstyper, og til Microsoft, der 
skal stå for dataanalysen. Og det hele 
er også støttet af Innovationsfonden. 
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I har valgt at gå i partnerskab 
med Microsoft på den del, der 
handler om avanceret data- 
analyse – hvordan kan det 
være? 

Forventningen var, at det ikke ville 
være tilstrækkeligt at analysere med 
traditionelle metoder som Principal 
Component Analysis eller andre lineære 
teknikker. Så der blev hurtigt brug 
for ikkelineære metoder og måske 
machine learning, som jo er en slags 
kunstig intelligens, og den type kompe
tencer havde vi ikke selv, og det er ikke 
helt nemt at finde disse kompetencer 
i Danmark. Og faktisk er dataanaly
sespecialisterne hos Microsoft heller 
ikke placeret i Danmark, men sidder 
formentlig udenfor Danmark, og vi har 
så blot kontaktpersoner her i Danmark. 
En anden grund er, at vi havde brug for 
nogen, der kan stå for hele dataflowet 
og den samlede løsning, så der ideelt 
set til sidst står en plugandplay
løsning på bordet, der er meget let at 
bruge. 

Kunne man have opbygget  
et data science-team lokalt  
i Danmark? 

Det kunne man måske godt, og jeg tror, 
der ville være nok dataanalyse at lave. 
Hvis man så lidt bredere ud end på 

dette projekt for dataanalyse generelt, 
er der et meget stærkt behov for det, 
men man skal selvfølgelig overveje, 
om opgaverne er nødvendige eller blot 
interessante. Og så tror jeg også, at 
det kunne være en vanskelig opgave at 
finde de rette kompetencer. Det  
ville i hvert fald være lettere for os at 
finde en kvalificeret molekylærbiolog 
end en kvalificeret specialist inden  
for dataanalyse. 

Hvordan har du oplevet  
interessen for projektet? 
Den har været helt utrolig. Vi har 
med dette projekt været i TV2, DR P4, 
mange danske aviser, svenske aviser 
og Financial Times, og jeg er allerede 
blevet inviteret til at tale på en hånd
fuld konferencer. Der er en meget stor 
interesse for det, og jeg synes også, 
historien er vigtig, fordi den illustrerer, 
hvorfor Carlsberg kan hævde at brygge 
”probably the best beer in the world” 
– og også hvordan vi vil gøre det i 
fremtiden. 

Hvordan kan det være, at  
interessen har været så stor? 
Jeg ved det ikke, men kunne godt 
forestille mig, at man, ved at tage 
et meget aktuelt emne som kunstig 
intelligens og så kombinere det med et 
stærkt brand som Carlsberg, at det er 

en væsentlig del af forklaringen. Alle 
har hørt om kunstig intelligens, og alle 
kender Carlsberg. Måske også fordi vi 
rent faktisk gør noget. Der er meget 
skriveri om kunstig intelligens, men vi 
er mere lavpraktisk bare gået i gang for 
at sikre, at vi også fremover kan udvikle 
øl til den størst mulige fuldkommen
hed, ligesom vores grundlægger J.C. 
Jacobsen ønskede, og fortsat være  
et mønstereksempel på ølbrygning i 
Danmark og i resten af verden. 

Det lyder næsten som om, 
projektet allerede har tjent sig 
selv ind i marketing alene? 

Sådan har jeg ikke tænkt på det. Vi 
er glade for opmærksomheden og 
omtalen, selvom det knapt nok er gået 
i gang endnu, men vi gør det for at leve 
op til vores formål at brygge og udvikle 
øl til den størst mulige fuldkommenhed 
både i dag og i morgen. Man kan måske 
godt sige, at vi har fået et uventet 
positivt marketingudbytte af at arbejde 
med kunstig intelligens, men formålet 
er at sikre den kvalitet, som den gamle 
brygger J.C. Jacobsen ønskede, og som 
vi historisk har været kendt for her på 
Carlsberg i Valby. 
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Nils Foyn  
er Senior Vice President  

i Danske Bank 

Historisk set er banker jo en af 
de første sektorer, der begynder 
at anvende computere i det 
hele taget og senere hen også 
til at anvende matematiske 
modeller. Hvad betyder det  
for, hvordan I arbejder – er I 
explorative eller konservative? 

Det er rigtigt, at banker sammenlignet 
med mange andre brancher har en lang 
historik for at anvende matematik og 
data til at drive forretningen. Når man 
skal se på det explorative i forhold til 
det konservative, handler det meget om, 
hvor i banken man befinder sig – ikke 
mindst fordi der er store dele af ban
kens forretningsområder, der er meget 
tæt reguleret, og den regulering betyder 
meget for, hvilke modeller og analyse
metoder man kan bringe i anvendelse. 
Men i min afdeling er vi sat i verden for 
at anvende nye metoder på data og på 
den måde skubbe lidt til udviklingen. 

Og hvordan går I til den opgave? 
Vi sidder jo i en større gruppe og ser 
på en række metoder, der ligger uden 
for det, som banken plejer at gøre, og 
så har vi også industrielle ph.d.er til at 
se nærmere på problemstillinger, der 
har relevans for os – både avancerede 
matematiske metoder og senest også 
analyser på krypteret data. 

At forandre hverdagen med data og 
modeller i en bank kræver ledelsens 
fokus – og det har vi i Danske Bank

Danske Bank

Nogle af de ting, vi er i gang med, er 
netværksanalyser, hvor man ser på 
ikke alene den enkelte kunde, men 
også hvordan den kunde afhænger af 
andre. Vi kan fx se, at børn af forældre 
med mange penge har en gennem
snitlig ekstraindkomst som overførsel 
fra forældrene, der udgør en større del 
af deres samlede indkomst, og at den 
overførsel ikke sjældent fortsætter 
gennem det meste af livet. Den indtægt 
er jo ikke registreret nogen steder, men 
det betyder noget for barnets samlede 
økonomiske situation. På større skala 
har vi en parallel, hvor erhvervsliv og 
ejendomspriser i en kommune kan 
være meget påvirket af økonomien af 
en enkelt meget stor virksomhed, og 
det udgør selvfølgelig en form for risiko, 
i og med at det ville have meget store 
konsekvenser for hele kommunen, hvis 
den enkelte store virksomhed skulle 
vælge at flytte eller bliver begæret 
konkurs. 

Andre ting, vi har analyseret, er det, 
man kunne kalde payday response, 
hvor det viser sig, at alle mennesker 
bruger flere penge lige omkring deres 
lønningsdag. Det er måske ikke så over
raskende, men det er overraskende, 
at det ikke afhænger af personernes 
økonomiske situation som helhed. Der 
kan altså være en person, der har 10 
millioner stående på en konto og derfor 
kan købe på ethvert tidspunkt, hvis 
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der er brug for det – også de personer 
køber mere omkring deres lønningsdag, 
selvom det ikke er rationelt funderet. Til 
flere af disse analyser er vi begyndt at 
bruge matematiske modeller, der ikke 
er så klassiske set fra et bankperspek
tiv, og det er ret spændende. 

Men hvis I begynder at lave 
avancerede ting, hvad siger 
jeres interessenter og interne 
kunder så til det? 

Ja, det er klart, at det bliver mere 
vanskeligt, når modellerne bliver det, 
som vores interne kunder oplever som 
blackbox, og det ikke er realistisk, at 
de kommer til at kende dem, som de 
kender logistisk regression. 

At vise performance på et testsæt er 
ikke altid nok, og jeg prøver tit at give 
parallellen med min bil. Når jeg sætter 
mig ud i den og drejer nøglen, så starter 
der en meget avanceret teknologi, som 
jeg ikke forstår og kender til. Men fordi 
jeg har lært at betjene bilen og får 
bekræftet min forventning om, hvad 
der sker, når jeg træder på speederen 
og bremsen og drejer på rattet, så 
opbygger jeg en tillid til bilen og den 
måde, den fungerer på, uden at forstå 
og kende detaljerne. Arbejdet med 
blackboxmodeller minder lidt om 
det. Det er vigtigere at kunne stole på 

modellerne end at gennemskue alle 
detaljer, og den tillid tager tid at bygge 
op. Når de interne kunder så ser, at det 
virker, og får den nødvendige tillid til 
modellerne, begynder de til gengæld at 
tænke med og selv få nye idéer til, hvor 
den næste løsning på en problemstil
ling skal findes. 

Det lyder som om, I trods alt er 
kommet et godt sted hen, hvor 
forretningen også får idéer til 
den næste opgave, man kan 
løse med dataanalyse? 

Vi prøver at løse de problemer, vores 
interessenter har, og forretningen er 
med i den proces som kravstillere på 
funktionsniveau. Det er en længere rej
se, og nogle af de første modeller blev 
indført i 00’erne som skyggemodeller, 
der gav beslutningsstøtte til, hvor 
meget kunder kunne låne, og over tid 
blev folk mere fortrolige med modeller. 
Men rejsen er jo langt fra slut, og der 
er stadig mange områder, hvor banken 
kan blive bedre til at anvende modeller 
– ikke kun i forhold til kunderne, men 
også i interne arbejdsgange. Der kan 
man godt møde modstand, men man 
må jo dybest set spørge sig selv, om 
man vil være datadrevet for alvor eller ej. 

Mange af vores interne kunder ser dem 
som et redskab til at forbedre eksiste

rende modeller og ikke som noget, der 
skaber nye arbejdsprocesser, og det 
er jeg helt uenig i. Mange steder, hvor 
modeller for alvor giver værdi, er, når 
de giver mulighed for at have en helt ny 
proces for en opgave. Men under alle 
omstændigheder er det helt afgørende 
for at få forretningssucces, at de, der 
ejer processen, er med på det – ellers 
kan man ikke forandre noget, uanset 
hvor gode modeller man har. 

Dem, der kan hjælpe med  
den forandring – hvor i organi-
sationen er de placeret? 

I mit team arbejder vi med de meget 
modelnære opgaver og det team, der 
arbejder med processerne, sidder i en 
anden afdeling, som vi så samarbejder 
med. 

Men forstår procesfolkene  
nok af detaljerne til at kunne 
designe processerne godt og  
se løsningerne? 

Det kan være en udfordring – måske 
endda fordi mulighederne er så mange. 
Jeg har så sent som i dag talt med nog
le folk og forsøgt at forklare, at vi kan 
løse alle tænkelige opgaver med data, 
men jeg kan mærke på dem, at det ikke 
rigtig fungerer, fordi det budskab sim
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pelthen ikke skaber billeder for dem.  
De har svært ved at se, hvad det egent
lig betyder på et mere konkret niveau. 

En af erfaringerne er, at det 
betyder noget, hvor involveret 
en virksomheds top er i rejsen 
imod at blive datadrevet. Hvor 
højt i Danske Bank er ambiti-
onen om at være datadrevne 
forankret? 

Jeg kan bedst illustrere det ved, at det 
Center of Excellence, som jeg er chef 
for, er opstået ved, at Thomas Borgen 
har besluttet, at big data er et kompe
tenceområde, som banken skal kunne. 
Jim Ditmore er sponsor på området i 
direktionen, og det er ét ud af kun otte 
fokusområder for hele banken, og jeg 
forelægger derfor jævnligt sammen 
med andre status for direktionsmed
lemmer for, hvordan vi udvikler områ
det, og hvilke løsninger vi arbejder på. 
Så det har bestemt fokus helt i toppen 
af Danske Bank. 

Når man skal være meget 
datadrevet, er der også brug 
for at have en god governance 
omkring både data og modeller. 
Hvordan arbejder I med at  
sætte modeller i produktion? 

Vi har en lang række tiltag, vi gør, med 
en model internt for at sikre, at den har 
den nødvendige kvalitet – reviews og 
vurderinger fra andre afdelinger – og så 
har vi jo også det regulatoriske aspekt 
i Finanstilsynet, der i mange sammen
hænge skal kende, forstå og godkende 
vores modeller til kapitalberegning. 

Stiller tilsynet særlige krav, og 
har I en form for protokol for, 
hvordan I arbejder med tilsy-
net i forhold til matematiske 
modeller? 

Ja, vi har, hvad man kan kalde en 
kogebog for, hvordan vi dokumenterer 
modellerne i forhold til Finanstilsynet, 
og det resulterer i en rapport, der typisk 
er på omkring 300 sider. Den sender vi 
så til tilsynet, der læser den grundigt og 
vender tilbage med en række spørgsmål. 

Er det gode spørgsmål? 
Ja, det synes jeg langt hen ad vejen, 
at det er. Når vi har arbejdet med en 
model, har det ofte taget over et år, og 
i den tid er der jo taget rigtig mange 
beslutninger om, hvordan modellen 
skal skrues sammen, og hvad der skal 
vælges fra. Vi forsøger i dokumenta
tionen at skrive de mest væsentlige 
valg, men der er klart, at det ikke er alt, 
der kan stå der, og så stiller tilsynet 

spørgsmål til nogle af de forhold. Det er 
helt naturligt, og tilsynets arbejde er jo 
med til at sikre, at de modeller, vi laver, 
er solide og robuste, og det er godt – 
også for banken. 

Og når modellerne er gået i 
produktion, hvordan følger I 
dem så? 

Vi har bl.a. et dashboard over alle 
modellers performance. Det er absolut 
minimum, at man kan følge, hvordan en 
models performance udvikler sig over 
tid. Ikke mindst fordi vi jo godt ved, at 
modeller aftager i præcision over tid. 

Det er jo også centralt at have styr på 
modellerne, når større og større dele 
af den daglige drift bliver varetaget af 
modeller. Hvis en model går helt galt i 
byen, kan det have store konsekven
ser, og vi diskuterer også, om der skal 
afsættes kapital til det – en form for 
operational risk på modeller. 

GDPR er jo en ny regulatorisk 
virkelighed for alle, der arbej-
der med data. Hvordan påvirker 
det jeres arbejde? 

Først og fremmest er der jo mange ting, 
som vi i forvejen ikke ønsker at gøre – 
GDPR eller ej. Vi er meget bevidste om 
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at arbejde ansvarligt med kundernes 
data og ser fx ikke på, hvor folk køber 
ind eller lignende. Vi stiller altid os selv 
spørgsmålet, om vi selv ville synes, 
det ville være okay, hvis en model eller 
analyse fungerede i forhold til os selv 
som bankkunder – det skal alt vores 
arbejde selvfølgelig leve op til. Men det 
er rigtigt, at GDPR stiller en række krav, 
som vi skal være sikre på, at vi opfylder. 

Noget af det, der bliver talt  
om, er ”right to explanation”  
– men det er jo ikke nemt at 
forklare fru Jensen om en  
Support Vector Machine? 

Nej, det er bestemt ikke nemt at 
forklare fru Jensen om the kernel trick 
eller andre detaljer i SVM, og det giver 
jo heller ikke mening. Et andet aspekt 
af GDPR er jo at have en ankemulighed 
håndteret af mennesker, og i banken 
har vi jo også et human overlay på 
mange af vores beslutninger, og retten 
til at få en forklaring skal dybest set 
findes i en klassisk bankvurdering af 
kundens økonomi i forhold til det, de 
ønsker at låne. 

GDPR betyder muligvis også, at vi skal 
arbejde på mere anonymiseret data, og 
det skaber lidt udfordringer, som vi må 
håndtere, og så skal vi jo arbejde meget 
grundigt med det samtykke, som vi 

beder vores kunder om at give, så vi kan 
løse vores opgaver med data – også de 
opgaver, der ligger et stykke foran os. 

Men det er jo typisk ikke så-
dan, at innovation fungerer – 
altså sådan at vi kan forudsige, 
hvilke projekter vi ønsker at 
lave om tre år? 

Nej, det er det ikke, og det er selvføl
gelig svært, men det kommer an på, 
hvordan man spørger, og hvad man 
beder om tilladelse til. Det en opgave, vi 
skal have løst, men det må kunne lade 
sig gøre. 

Hvis du her afslutningsvist 
skulle pege på én enkelt ting, 
der ville sætte fart på udvik-
lingen af datadrevet forretning 
set fra din stol – hvad skulle 
det så være? 

Godt spørgsmål. Jeg tror, at det, der 
kunne skabe mest fart i udviklingen, vil 
være, at der ude i forretningen er man
ge flere mennesker, der kan se mulig
hederne. Se når et forretningsproblem 
kan løses med data, være med til at 
forme løsningen på overordnet niveau 
og være ambassadører for den efter
følgende. Ideelt set ville det være folk, 
der var placeret fast ude i forretningen 

fremfor udlånte folk fra en særlig afde
ling for datadrevet forretningsudvikling, 
men i starten kunne jeg godt forestille 
mig, at det bliver den sidste af de to 
muligheder, simpelthen fordi det er 
det, der kan lade sig gøre på den korte 
bane. Men det er jo også en problem
stilling, hvor tiden arbejder med os. Det 
er på en måde et generationsproblem 
og mon ikke, man vil sidde om 20 år og 
undre sig over, at det i 2018 skulle være 
et problem at finde folk, der så fornuf
ten i at løse forretningsproblemer ved 
brug af data og matematiske modeller. 
Jeg tror, fremtiden vil vise, at det en dag 
er noget, næsten alle kan og ser som en 
naturlig del af deres arbejde. 
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Thomas Grane er CIO i Matas, hvor han har 
 været i lidt over 25 år. Han har 15 års drifts 

ansvar og har de sidste 10 år også arbejdet med 
Matas’ strategi og forretningsudvikling. En af de 

større ting, han har været en del af, er arbejdet 
med Club Matas, som startede i 2010. 

Inden for hvilke områder  
bruger Matas i dag kunstig 
intelligens? 

Teknologi fylder meget i Matas, og vi 
er nok nogle af dem inden for detail i 
Danmark, der er længst fremme. På 
kundesiden bruger vi det ret aktivt til 
personalisering af vores kommunika
tion af tilbud og inspiration. Cirka 75% 
af alle vores transaktioner sker med 
kunder, som er medlem af Club Matas, 
og som vi derfor registrerer, hvilket gør, 
at vi har relativt store datamængder og 
dermed et solidt datamateriale i vores 
rejse henimod 1:1kommunikation. Det, 
vi arbejder med på kundesiden, er pri
mært ”next best offers” til brug i vores 
omnichannel setup. Vi har ca. 25.000 
varer og 1,8 mio. kunder. For hver enkelt 
kunde finder vi bl.a. løbende de 100 
produkter, som kunden sandsynligvis 
er mest interesseret i. Det er for os ret 
store datamængder, og vi var ret tidligt 
klar over, at det også er en øvelse, der 
danner resultater, vi ikke kunne finde 
frem til uden brug af avanceret tekno
logi. Vi bruger i dag teknologi fra IBM til 
modelarbejdet på vores kundedata. 

Derudover har vi siden 2008 haft 
teknologi fra SAS Institute, der gør, at 
vi i supply chainregi arbejder med en 
fuldautomatisk proces til bestilling af 
varer i vores butikker. 

Datadrevne virksomheder skal have 
datakompetencen inhouse

Matas

Hvor stor en del af arbejdet  
på marketingsiden håndterer  
I selv? 

Vi har arbejdet med BI og master data 
management de sidste 20 år og har 
gennem de sidste ca. 15 år løbende 
arbejdet med et centralt data ware
house, som servicerer alle på tværs af 
Matas. Det har altid været et krav fra 
forretningen, at vi skal kunne levere 
retvisende rapportering, hvilket bety
der, at vi derfor altid har arbejdet meget 
seriøst med data. Hvis man gerne vil 
være styret af data og træffe datadrev
ne beslutninger, mener jeg, det er helt 
essentielt, at man har interne data 
kompetencer, og vi har derfor alle vores 
tunge datakompetencer inhouse. 

På eksekveringssiden har vi også 
besluttet at have alle kompetencerne 
selv. Det giver os både en større frihed, 
men vi sikrer også, at den erfaring og 
viden, vi opnår, ikke kommer til at ligge 
ude i byen. 

Vores modelarbejde håndteres indtil 
videre delvist af et eksternt firma. Her 
har vi vurderet, at vi ikke endnu har 
kritisk masse i opgaverne til at have 
kompetencerne selv. Derudover er det 
også vores erfaring, at de kompetencer, 
vi synes, en analytiker skal have, er 
svære at opdrive. 
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Når man skal anvende resul-
tater fra avancerede modeller, 
kan der tit være tale om relativt 
store interne forandringer – 
hvordan har I håndteret det? 

Det, der adskiller detailhandel fra 
andre brancher, er vores store salgs
styrke ude i butikkerne. Det betyder, at 
det er flere tusinde, der skal uddannes, 
når vi indfører nye tiltag. Derudover 
skal vi også tage højde for forskelle i 
erfaring, samt at vi har en blanding af 
fuldtidsansatte og medarbejdere, som 
måske kun er på arbejde 710 timer om 
ugen. Vores mantra har derfor været, 
at det i Matas skal være nemt at købe 
og nemt at sælge, hvilket har udmøntet 
sig i, at vi stræber efter at holde det 
så enkelt som overhovedet muligt på 
frontendsiden, uagtet at der backend 
foregår rimelig avancerede ting. 

Vi er også meget bevidste om, at 
arbejdet med at bygge en omnichannel 
forretning – og andre forretningsom
råder for den sags skyld – er en iterativ 
proces, hvor vi hele tiden lærer og 
justerer til. Derfor taler vi også om det 
som en rejse fremfor et projekt. 

Alle virksomheder har skullet 
forholde sig til GDPR – hvordan 
har Matas håndteret det? 

Praktikken i at sikre, at man lever op til 
kravene i forordningen, fordrer, at man 
holder tungen lige i munden, og de, der 
siger, at GDPR ikke er en udfordring, 
lyver. Vi har som sagt før arbejdet seri
øst med data igennem mange år, hvilket 
har givet os gode forudsætninger for at 
komme i mål. 

Da vi har meget dialog med vores kun
der, har et af vores helt store indsats
områder været på permissionsiden. 
Her har vi gjort det endnu mere trans
parent og granuleret. 

Vi har også ansat en jurist, der har 
fokus på området, ligesom vi har 
investeret i ny teknologi, der bl.a. kan 
håndtere databrister. 

Vi har talt lidt om de områder, 
hvor Matas allerede bruger 
kunstig intelligens – stopper 
det der? 

Det er der ikke noget, der tyder på. 
Tendensen i detail er at blive mere og 
mere kundefokuseret. Derudover bliver 
kundernes adfærd mere uforudsigelig. 
Det betyder en øget kompleksitet, og 
vi forventer derfor, at data og analyse 

kommer til at spille en endnu større 
rolle fremover. 

Vi påtænker at arbejde med andre 
områder, som fx category manage
ment og pricing, hvor datamængder 
og kompleksitet også tilsiger, at vi skal 
evaluere brugen af kunstig intelligens 
for at blive endnu bedre inden for disse 
områder. 

Andre områder, som der også er stort 
fokus på i detailhandlen, er, hvordan 
man knytter online og offlineoplevel
sen endnu mere sammen. Kan man fx 
ved hjælp af de nye muligheder forsøge 
at genskabe oplevelsen fra den fysiske 
butik i en onlineversion? 

Der er meget hype om kunstig 
intelligens – hvordan håndte-
rer I det, og er det et begreb, 
der er kommet i direktionens 
ordforråd? 

Vi oplever også den massive hype, men 
hos os er kunstig intelligens ikke noget, 
vi taler om som en generel kapabilitet. 
Det er mere inden for enkelte forret
ningsinitiativer. 

Vi gør dog meget for at orientere os – 
både ift. at være i stand til at skelne 
varm luft fra realiteter, men også for 
at opfange nye muligheder. Vi har ikke 
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en størrelse, der gør, at vi kan afholde 
hackathons og have vores eget innova
tion lab, så vi søger meget information 
fra eksterne kilder. Her har vi stort 
fokus på, hvad der kan fungere for en 
kæde som Matas. Hvad kan implemen
teres i den virkelige verden, og hvad 
giver mening ift. den interaktion, vi 
gerne vil have med kunderne. 

I den forbindelse er det helt essentielt, 
at vi har gode kompetencer inhouse 
for at kunne evaluere og validere alle de 
nye muligheder. Vi kan ikke forvente, at 
medarbejderne på forretningssiden har 
de dybe tekniske kompetencer, der skal 
til for at kunne skelne mellem, hvorvidt 
noget er ægte kunstig intelligens eller 
blot er SQLpakket ind på en ny måde. 
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Laurits Søgaard Nielsen  
er kontorchef i Skatteforvaltningen  

og arbejder med at udvikle og  
produktionssætte analytiske modeller.

Det du har sat i gang er en  
af de positive historier om 
Skatteforvaltningen i Data 
Science verdenen, men hvad er 
det egentlig du har sat i værk? 

Da jeg kom til for halvandet år siden, 
overtog jeg et kontor der lavede skrive
bordsanalyser, det vil sige, enkeltståen
de analyser af data hvor resultatet blev 
formidlet i en rapport eller i slides. Det 
var komplekst hvad der blev lavet – der 
var eksempler på scripts på flere tusind 
linjer – men det kom ikke altid ud over 
rampen. Medarbejderne ville gerne 
have de analytiske modeller i produk
tion, men der var en forståelse af at 
andre skulle produktionssætte og drifte 
løsningerne. Det er efter min opfattelse 
problematisk fordi det giver en alt for 
lang timetomarket, hvor  
løsningerne er forældet inden den kom
mer i produktion. 

Og hvad er løsningen på det 
problem? 
Løsningen er at lave software, som kan 
sættes i produktion ved både at opstille 
arbejdsprocesser og teknisk infra
struktur, som gør dette muligt med en 
kort time to market. Der er forskellige 
tilgange til softwareudvikling, men den 
som passer godt i denne R&D sammen
hæng, er agil udvikling og continuous 
delivery.  

Data science har brug for mere 
struktur og den skal komme fra den 
traditionelle softwareudvikling 

Skatteforvaltningen 

Det er en tilgang til softwareudvikling 
som har fokus på at kunne idriftsætte 
løsninger i korte iterationer og det kræ
ver at man har en måde at arbejde på, 
som er meget struktureret og som har 
en høj kvalitet. 

Og hvad skal der i din optik til 
for at man kan sige at man er 
klar til at gå i produktion? 

Det er klart at det kræver noget ekstra, 
når en model skal anvendes til at 
beslutningsunderstøtte et forretnings
område i realtid. Det er for eksempel 
nødvendigt at være meget sikker på at 
den analytiske model er kodet rigtigt, 
at den benytter korrekte forretnings
regler og at der er taget højde for at 
data den analytiske model møder i 
produktion, kan afvige fra det der er 
brugt til udviklingen af den. Og så skal 
modellen monitoreres, og der skal være 
fuld sporbarhed ift. hvordan modellen 
er blevet udviklet – både med hensyn til 
hvilken version af koden som trænede 
den analytiske model, hvilken version 
af softwaren – i dette tilfælde R  og 
tilhørende udvidelser (hvilke R pakker) 
der er blevet anvendt, hvem der har 
kodet modellen, samt hvilke data som 
er anvendt til at træne modellen. 
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Men hvordan tester man om en 
analytisk model gør som den 
skal – det output den leverer 
kommer jo altid an på det input 
den får? 

Ja, man kan jo ikke teste analytiske 
modellers kode helt på samme måde 
som traditionel software. Derfor 
arbejder vi med en række forskellige 
metoder hvor vi, for eksempel, efter 
opdatering af et softwaremodul tester 
modeloutput ift. output fra de fore
gående kørsler. Vi arbejder også med 
testdrevet udvikling (unit test) på de 
funktioner, som skaber features til træ
ningsdata, for at sikre disse funktioner 
regner efter hensigten. Derudover har vi 
en omfattende test med domæneeks
perter, for at sikre at modellens output 
er forretningsmæssigt korrekt. 

Et andet aspekt er at den analytiske 
model skal kunne forklares til et vist 
niveau  både over for brugerne af 
den analytiske model for at teste om 
modellen giver mening for dem forret
ningsmæssigt, og evt. for at leve op til 
regulatoriske krav som eks. GDPR. Her 
bruger vi bl.a. det framework der hed
der LIME. Så når den avancerede model 
har givet et output, kan vi med mere 
simple lineære modeller forklare hvor
for, og bruge dette til både at forbedre 
modellen og til at forklare den. 

Og hvor stor en del af arbejds-
opgaven har I selv – henter I 
data direkte i datavarehuset? 

I første omgang henter vores data 
scientists selv data fra datavarehuset 
(kaldet Databank) og bygger den analy
tiske model ud fra dette. Senere i selve 
produktionssætningen omdannes den
ne forespørgsel til en ”ABT” – altså en 
tabel som er kvalitetssikret og produk
tionslagt af vores ETL medarbejdere. 

Så hvis analytikeren har brug 
for at ændre noget i ABT’en kan 
han eller hun ikke gøre det selv? 

Nej, så bestilles der en ny ABT med den 
ønskede ændring. Så kan de produkti
onslagte analytiske modellers data
grundlag ikke ændres ved et uheld. 

Hvad er din egen baggrund for 
at arbejde på denne her måde 
og hvorfra henter du din inspi-
ration? 

Jeg er egentlig uddannet indenfor 
markedsføring, men har arbejdet 
med både softwareudvikling og data 
science i de sidste 1015 år. Jeg ople
ver data science som et spændende 
område, der dog er meget umodent 
procesmæssigt og som man derfor  er 

nødt til at ”disciplinere” med traditioner 
fra softwareudvikling. 

Du sagde at et af problemerne 
var at time-to-market var for 
lang. Hvor er I så henne med 
det nu – hvor lang tid går der 
fra idé til produktion nu? 

Tidligere tog det vel omkring 12 år at 
sætte en model i produktion, men i dag 
står vi helt anderledes. Det tekniske 
aspekt i at teste og rykke fra et miljø til 
et andet tager omkring fem minutter og 
når vi inkluderer de forretningsmæssi
ge processer er vi omkring 35 måne
der om at bevæge os fra idé til fuld og 
færdig model i produktion. Dog vil jeg 
understrege at disse processer er rigtig 
svære, og den største udfordring ligger 
i det tværfaglige samarbejde mellem 
forskellige afdelinger og kontorer i den 
store organisation som Skatteforvalt
ningen er. Det er noget vi arbejder og 
øver os på hele tiden, for at blive bedre 
til at samarbejde og forstå hinanden. 

Den måde I arbejder på ser  
ud til at være meget forskellig 
fra det man gjorde tidligere. 
Hvordan har medarbejderne 
taget imod det? 

Jeg oplevede at der var et stort hul 
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i medarbejdernes viden på det her 
område, men de har taget rigtig godt 
imod det – blandt andet skaber 
unittestene en god sikkerhed, hjæl
per dem til at fange fejl tidligt, og på 
den måde sørge for at de leverer langt 
højere kvalitet. 

Man plejer i data science at 
tale om kompetencer inden for 
matematik, data og forretning. 
Men du ser ud til at koble et 
fjerde område på, nemlig soft-
wareudvikling? 

Egentlig taler man vel om data science 
som kombinerer områderne forret
ningsviden (domæne) med computer 
science (softwareudvikling) og mate
matisk/statistisk forståelse. Så det 
handler om at opgradere på computer 
science delen, og sikre at vi bruger best 
practice herfra. 

I det team jeg leder har vi omkring 27 
data scientists, heraf tre der alene 
arbejder med tekst, og tre med soft
ware baggrund, som har lært data 
science efterfølgende. 

Og så har vi i mit kontor også folk der 
arbejder med at levere resultatet ud 
i forretningsområderne gennem en 
helt fast leverancemodel. Til det har 
vi proceskonsulenter, projektledere, 
forretningsanalytikere og endda en 
enkelt teknologiantropolog. Disse 
folk er vigtige og ikke kun for at styre 

projektet, men også for bagefter at tage 
det med ud til slutbrugerne og arbejde 
med at sikre og forankre forståelsen af 
hvad modellen er, kan og hvordan den 
skal håndteres rigtigt. Det giver også 
forretningsområdet et bedre indblik i at 
dataindtastning i systemerne ikke bare 
er en registreringsopgave for at have 
historikken på plads, men faktisk er 
helt afgørende for den næste modelite
ration, og den måde vi arbejder på i det 
hele taget. 

Har det været svært at finde de 
kompetencer? 
Nej slet ikke – vi har haft mange 
ansøgere og flere af dem har ikke søgt 
andre steder. Jeg tror det har noget at 
gøre med at vi faktisk gør det vi siger og 
arbejder reelt med machine learning 
og data science – her bliver man ikke 
sat til at lave krydstabeller når først 
kontrakten er underskrevet. 

Den tilgang I har valgt her i dit 
kontor, ser ud til at være på 
et væsentligt højere moden-
hedsniveau end man ellers ser 
mange steder. Det burde give 
genlyd – gør det det? 

Ja, det gør det. Der er mange der gerne 
vil høre mere og det min oplevelse at vi 
i Skatteforvaltningen er ret unikke på 
det her område. Mange steder ansæt
ter man et par Ph.D’er til at sidde i et 
hjørne og se om de kan finde noget 

interessant i data  og det er bare en 
utrolig uintelligent måde at arbejde på, 
for man kan jo ikke sætte sig og opfinde 
noget at løse uden et konkret (forret
nings)mæssigt problem. 

Hvis I er langt fremme på det 
her område, betyder det så at 
det går for langsomt generelt? 

Det at arbejde professionelt med data 
science og at gennemgå den modning 
der ligger i at anvende agile software
udviklingsprocesser i data science, er 
en proces der for mange større virk
somheder er enormt svær – særligt 
hvis de ikke er vant til at arbejde med 
softwareudvikling. Jeg er ikke i tvivl 
om det er denne her vej det går og at 
næsten alle vil arbejde på denne her 
måde på et tidspunkt, men jeg kunne 
godt forestille mig at det vil tage ret 
lang tid, formentlig rigtig mange år. På 
Dataområdet er Skatteforvaltningen 
også langt fremme – og vi kan blive 
meget bedre. Specielt på måden vi 
samarbejder internt i forvaltningen, få 
optimeret vores processer yderligere og 
så på den tekniske del, hvor vi som så 
mange andre store organisationer med 
en vis alder er tynget af aldrende syste
mer, som trænger til at blive udskiftet 
eller fornyet. 
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Bjørn Sandqvist  
er Chief Pricing Officer  

i Tryg Forsikring 

Vil du ikke starte med at  
fortælle lidt om det initiativ  
I har sat i gang her i Tryg? 

Jo, meget gerne. For at forklare lidt 
om afsættet skal jeg måske først 
nævne, at mit ansvarsområde i Tryg er 
”Advanced Analytics”. Dvs. mit område 
har ansvaret for alle de statistiske og 
machine learning modelleringsopgaver, 
der understøtter forretningen – bl.a. 
modeller til pricing, adfærdsmodelle
ring, churn, customer lifetime value, 
fraud detection, hensættelser osv. 

Pricing, også kaldet prisdifferentiering, 
er en klassisk forsikringsdisciplin, hvor 
man modellerer kundernes risiko for 
skader, og de fleste selskaber i bran
chen bruger primært generaliserede 
lineære modeller (GLM) hertil. Hvis man 
tæller alle typer matematisk modelle
ring som kunstig intelligens, kan man 
vel sige, at forsikringsbranchen har 
været i gang med AI meget længe på 
udvalgte områder og har høj kompe
tence på dette felt. Men når vi ser frem 
i tid, vil der nok i næsten alle processer 
og touchpoints i en kunderejse blive 
implementeret analytiske modeller, og 
det er vi ikke fuldt klar til at praktisere, 
som det er i dag. Derfor startede vi for 
et stort års tid siden et nordisk program 
med titlen ”Customer Analytics”, der 
skal bringe os et godt stykke af vejen. 

Vores vision er, at alle dele af  
kunderejsen skal kunne understøttes 
af avanceret dataanalyse i realtid 

Tryg Forsikring

Programmet indeholder to hoveddele. 
Den første er anvendelsesdelen, hvor 
vi som sagt gerne vil kunne anvende 
avanceret analyse i alle touchpoints 
med kunderne – til god, hurtig og indi
vidualiseret service, til bedre nysalg og 
opsalg, og til bedre fastholdelsesaktivi
teter for at undgå at kunderne forlader 
os i utide, til automatisering af dele 
af skadebehandlingsprocessen osv. I 
Customer Analytics programmet skal 
vi ikke bare levere selve modellen, men 
også være med til at definere proble
met, implementere løsningen teknisk, 
etablere arbejdsgange, sikre evaluering 
og så videre. I forhold til evalueringen 
så bruger vi en del ABtesting, for én 
ting er jo at vide, om en kunde har høj 
risiko for at forlade selskabet, men en 
helt anden er, om man kan gøre noget 
ved det, og hvilke actions der fungerer 
bedst. Derfor arbejder vi med flere 
handlemuligheder, og måler så effekten 
med randomiserede forsøg  og det 
har vist sig, at nogle handlinger har 
en positiv effekt, mens andre ingen 
effekt har – og resultaterne er ikke altid 
helt, som vi forventede på forhånd. Så 
anvendelse af ABtests er blevet en 
mental forandring i måden at effekt
måle på: En mere professionel og mere 
data dreven måde. 

Den anden del af programmet ”Cust
omer Analytics” er den teknologiske 
infrastruktur.  
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Der er mange systemer hos os, hvor der 
er oplysninger om kunderne, og vi har et 
klassisk datawarehouse med opdate
rede data fra de vigtigste centrale for
sikringssystemer en gang om måneden, 
og til mange opgaver er det helt fint. 
Men til de opgaver vi vil løse med Cust
omer Analytics har vi brug for en løs
ning hvor ”alle” data fra ”alle” systemer 
er samlet, er opdateret og tilgængelige 
med det samme, og som lever op til alle 
compliance krav. Så målsætningen er 
at bygge et realtidsdatawarehouse i 
clouden, der bl.a. kan orkestrere alle 
vores analytiske services. 

Det er et ambitiøst mål fra en tek
nologisk vinkel, men set fra kunden, 
skal det blot sikre en betjening som 
synes helt logisk  nemlig at hvis man 
først har talt med en medarbejder om 
tirsdagen i afdeling A og ringer ind igen 
om fredagen til afdeling B, så skal man 
ikke starte forfra; kunderne skal opleve 
at det hænger sammen. Også uanset 
hvilken platform de benytter til den 
konkrete forespørgsel. 

Hvordan opstår ideen til initia-
tivet første gang? Hvad sætter 
det i gang? 

Tankerne til programmet er født af 
vores CFO, Christian Baltzer, sekunde
ret af vores datawarehouse chef, Per 

Jensen og undertegnede, som jo er 
ansvarlig for de analytiske modeller. 
Vi kommer alle tre med en baggrund 
i data og statistisk analyse: Christian 
og jeg er aktuarer, og Per har en phd 
i statistik. Så visionen om, at data og 
analytics bliver afgørende for Trygs 
fremtidige performance, ligger os jo 
nært – og det er jo også det man ser, 
når man kigger efter eksterne trends i 
stort set alle brancher. 

Er det tanken at der skal sidde 
et bestemt antal mennesker 
fysisk samlet eller er det mere 
som et virtuelt team? 

For det første er vi jo nordiske, så 
koncernen er i forvejen fysisk spredt 
over Danmark, Norge og Sverige, så 
det alene sætter jo grænser for, hvor 
fysisk centraliseret man kan arbejde. 
Men vi prøver mest muligt. Dem, der 
bygger den tekniske infrastruktur, 
sidder p.t. fysisk samlet, for det er trods 
alt lettere at vende noget med een, 
der sidder lige ved siden af. Men når vi 
snakker de analytiske processer, der 
skal implementeres i platformen, så er 
det medarbejderne fordelt med data 
warehouse i én gruppe, data scientists 
i sin gruppe og forretningen på deres 
pladser og så videre. Og så kræver det 
god koordinering og projektledelse at 
sikre at alle trækker i samme retning. 

Samtidig er vi dog på vej over i en mere 
agil udviklingsproces. 

Hvordan sikrer I så forbindel-
sen ud til forretningen? 
Det vigtigste er, at forretningen efter
spørger vores leverancer, og at det er 
organiseret som nogle projekter med 
en projektleder, der er ansvarlig for 
hele værdikæden og med en meget tæt 
kontakt til forretningen. Det er afgø
rende. Vi har for eksempel ekstra gode 
erfaringer fra vores data scientist team 
i Norge, og det skyldes blandt andet, at 
man har arbejdet meget tæt sammen 
med forretningen – også historisk, og 
det er jo efterfølgende dem, der skal 
udleve løsningerne. For én ting er god 
struktur i et projekt  et andet aspekt er 
mennesker, der har gode relationer til 
hinanden, og det får man bedst ved at 
have mest mulig interaktion. 

Hvis vi lige går tilbage til sel-
ve løsningsvisionen - Er der 
tanken at den tekniske infra-
struktur skal løse opgaver live, 
mens kunden ringer ind til en 
Tryg-medarbejder? 

Både ja og nej. Nogle af de forretnings
processer, som vi bygger analytiske 
services til, vil køre meget som i dag, og 
frontend medarbejderne i forretningen 
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vil ikke opleve en procesændring. Det 
kan for eksempel være krydssalg til 
eksisterende kunder, hvor man måske 
arbejder ud fra en ”ringeliste” i en 
dialer – den ringeliste vil ligne sig selv, 
men måden listen er lavet på vil være 
forbedret gennem analytics. Medar
bejderne oplever det ikke på anden 
vis, end at hitraten nu er højere end 
tidligere. I andre opgaver kan det være 
en helt ny tilgang med en ny proces, 
hvor medarbejderne skal arbejde på en 
ny måde, eller hvor de bliver suppleret 
med et forslag til ”next best action”. Og 
så er der alle de digitale processer, som 
der jo bliver flere og flere af. Her er det 
oplagt at inkludere mest mulig analy
tics – i realtid. 

Der hvor der så er en ny ar-
bejdsproces har I så en be-
stemt måde at løse den foran-
dringsopgave det indebærer? 

Vi er ikke kommet så langt i det område 
endnu, fordi vi bevidst er begyndt 
med områder, hvor der kun er mindre 
forandringsaspekter, men vi er meget 
bevidste om, at når vi kommer til at lave 
løsninger med store proces, kultur eller 
kompetence ændringer, så er change 
management delen og ledelse ekstra 
vigtige. 

Og så er der også en generel forandring, 
der er brug for hos medarbejderne, 
nemlig om at se data som mere og 
andet end noget, man gemmer for at 
kunne trække det frem i den sam
me sag senere. Det, at data bruges 
til at bygge modeller, stiller jo krav 
til indsamlingen af data og krav til 
data registreringen, som er uvante for 
mange. Vi havde f.eks. et datasæt hvor 
den umiddelbare hitrate var på omkring 
40 %, men da vi gravede lidt mere i det 
viste det sig, at medarbejderne ofte 
ikke registrerede, når kunden afslog, og 
derfor var den reelle hitrate meget dår
ligere end data antydede. Fra et projekt 
synspunkt opdagede vi det for sent, så 
på det tidspunkt er der ikke andet at 
gøre, end tilpasse modellen så godt vi 
kunne, og så rette op på registrerings
processen og blive bedre over tid. 

Det lyder samlet set som en 
meget stor opgave – kunne I 
have outsourcet det og kommet 
uden om at skulle ansætte  
en masse mennesker, opbygge 
erfaringer gennem hårdt  
arbejde osv? 

Jeg er overbevist om, at som det er i 
dag, kræver analyserne stor forståel
se af data og stor forståelse for den 
datagenererende proces, ligesom en 
stor del af arbejdet kræver meget stor 

forretningsforståelse og systemforstå
else – både for det nuværende setup 
og for de ændringer, som modellerne 
bidrager til. Og så er der jo også den 
første del af opgaven, der handler om 
at kunne se et forretningsproblem og 
så vide, hvordan det kan omformes til 
en løsning gennem dataanalyse. Det er 
sjældent, at hovedopgaven ligger i at 
bygge selve modellen. Det handler jo 
meget om at forstå data og forstå de 
processer, der har skabt data – også for 
analytikeren – og det betyder jo, at det 
er noget, hvor man ikke bare kan købe 
kompetencen fra en ekstern leverandør. 
Det kræver stor tværfaglighed, erfaring 
og spændvidde samt samarbejde med 
mange i organisationen, både i forret
ningen, i it, datawarehouse, jura m.v. Vi 
ser det derfor som en core kompetence 
og et strategisk aktiv at have vores ana
lytiske ressourcer inhouse. 

Har I kunnet få de kompetencer, 
som I har brug for til at kommet 
godt i gang med projektet? 

Vi har jævnligt jobopslag, hvor vi søger 
data scientists, pricing aktuarer, stati
stikere osv. Når vi ser på ansøgerne, så 
synes jeg generelt, at niveauet er højt, 
og vi kan se på de ansøgere, som vi får, 
at Tryg er en attraktiv arbejdsplads for 
dem. I Tryg har vi jo en masse kompe
tence i forhold til at bygge statistiske 
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modeller allerede, herunder nogle 
stærke og velfungerende Pricing 
teams, så det at blive en del af et 
stærkt fagligt analytisk miljø tiltrækker 
mange dygtige profiler. Samtidig har vi 
mange spændende problemstillinger 
og mange data, og vi er en virksom
hed, hvor topledelsen ønsker, driver og 
støtter denne data og analytics rejse, 
som vi er på. 

Der hvor vi skal være bedre, er, at vi som 
analytikere skal blive bedre til at forstå 
de tekniske discipliner, der skal til for at 
sætte modellerne i realtids produktion, 
samt blive stærkere i de nye miljøer og 
muligheder, som open source analytics 
muliggør. Der sker en stor udvikling på 
sådanne områder p.t. og det er bare om 
at følge med. I dag hedder det Hadoop, 
Microsoft Azure, Python, Keras, Tensor
flow, Docker, Kubernetis og Kafka 
streams. I morgen er det noget andet. 

Så der er et øget behov for tekniske 
kompetencer, programmeringsstan
darder og software engineering, der 
bl.a. drives af vores ønske om at kunne 
levere modeller i realtid, og af at model
udvikling, produktionssætning, drift og 
vedligeholdelse smelter mere sammen. 
Herudover er der også et øget behov 
for løbende udvikling af egne faglige og 
tekniske kompetencer. 

Aktuarer har en stærk faglig hed 
med lang historik og mange 
traditioner. Jeg har tidligere 
oplevet den faggruppe som ret 
konservative, men de seneste 
par år har jeg oplevet udvik-
lingen indenfor forsikring 
hurtigere og mere nysgerrig 
end i andre brancher. Hvad kan 
forklaringen være på det? 

Det er svært at svare på – jeg tror, der 
er flere svar. For det første er aktua
rer ikke en homogen gruppe. Der er 
forskellige områder, hvor det er mere 
eller mindre oplagt at være eksplorativ 
eller konservativ omkring sit metode
valg. I de grene, hvor man arbejder tæt 
ud mod forretningen som f.eks. Pricing, 
og som er mindre regulerede, er det 
mere oplagt at tage nye metoder i brug. 
Samtidigt består mange ”aktuar teams” 
i praksis af folk med mange forskel
lige uddannelsesbaggrunde, f.eks. 
er under 1/3 af mine medarbejdere 
aktuaruddannede. De trends omkring 
data, AI, deep learning osv. man ser i 
andre brancher, er jo også relevante 
for forsikring, og netop fordi vi har en 
stolt tradition for at arbejde med data 
og prediktive modeller, ligger det godt 
til os. 

Det giver os muligheder for at løse 
nye typer af opgaver og benytte nye 
metoder, og for den enkelte giver det 
nye og store muligheder for at udvikle 
egen kompetence i et område i rivende 
udvikling. 

Samtidig er det at få udviklet sig 
selv, og udviklet vores virksomhed og 
forsikringsbranchen i nye retninger en 
nødvendighed for ellers er der andre, 
der overtager vores plads. 
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Som introduktion: Kan du for-
tælle lidt om jeres erfaringer 
med machine learning? 

Vi har arbejdet med machine learning 
(ML) i godt og vel et års tid og har de 
første modeller i produktion. De om –
råder, vi har arbejdet med, er kontrol af 
regnskaber, automatisk besvarelse af 
emails samt forudsigelse af årsagen 
til, at folk ringer til os. Derudover har vi 
for nylig fået en bevilling til at kigge på 
svindel med moms og afgifter, hvor vil 
se, om vi ved hjælp af ML kan risikovur
dere nye virksomheder. 

På medarbejdersiden er vi vokset 
forstået på den måde, at vi i starten 
kun var 23 stykker, der arbejdede 
med området, mens vi i dag er ca. 10 
medarbejdere, der beskæftiger sig med 
området på den ene eller anden måde. 

Hvordan ser du/I overordnet 
set på de opgaver, ML skal være 
med til at løfte? 

Helt overordnet set er vores målsæt
ning at gøre det nemmere og billigere 
at starte og drive virksomhed i Dan
mark. Det har målsætningen altid 
været, men ML kan være medvirkende 
til, at vi bliver endnu skarpere på, hvor
dan vi kan levere på denne klassiske 
målsætning.  

Den offentlige sektor i Danmark 
er i en unik position til at udnytte 
machine learning 

Erhvervsstyrelsen

Det gør også, at vi fokuserer på de 
områder, hvor vi har en høj volumen, der 
gør, at vi kan høste nogle lavthængende 
frugter. 

Hvordan arbejder organisa-
tionen så specifikt med ML 
og måske mere generelt med 
innovation? 

Når vi skal efterprøve, om en idé har 
gang på jord, arbejder vi os gennem 
de 3 P’er: POC, pilot og projekt. Den 
fremgangsmåde sikrer, at vi rent faktisk 
får værdi af de idéer, der når til projekt
fasen, og dermed bliver implementeret. 
Det er også et setup, der tillader os 
at fejle i mindre skala, hvilket er helt 
essentielt, når man arbejder med inno
vation. Hvis man skal pege på noget, 
kan man sige, at vi måske fejler for lidt. 
Det fortæller os, at vi måske skal være 
mere ambitiøse. 

Det er vigtigt, at man lærer af sine fejl 
og udnytter det positivt. Eksempelvis 
ville vi bruge ML til at sige noget om 
brugervenligheden af de forskellige 
dele af Virk. Det, vi fandt ud af, var for 
det første, at vores data ikke var gode 
nok for nuværende til at understøtte 
det, vi gerne ville. Vi fik dog den idé, 
at vi kunne bruge vores data til – med 
CVRnummer som nøglen – at skabe et 
overblik over vores ”kunder” og bruge 
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den viden, når en virksomhed ringer ind. 
Helt specifikt er vi nu blevet i stand 
til med en høj grad af præcision at 
forudsige, hvorfor en virksomhed ringer 
ind. Det har skåret samtaletiden ned til 
gavn for både virksomheden og os. 

Vi har råderum til selv at styre vores 
mindre eksperimenter. Hvis noget 
udvikler sig til et projekt, skal det dog 
godkendes. Både fordi der er mere 
økonomi på spil, men også fordi vores 
projekter i sagens natur inddrager 
andre dele af Erhvervsstyrelsen, som fx 
it og forretningen. 

Medlemmerne af vores direktion er 
meget videbegærlige og ved en hel 
del om, hvad ML er. De ved også godt, 
hvordan vi arbejder, og det er der fuld 
opbakning til. 

Hvis vi fokuserer lidt mere på 
det teknologiske setup, kan du 
så beskrive det? 

Styrelsen har gennem de sidste år 
været igennem en større proces, hvor 
hele vores backend setup er blevet 
moderniseret ud fra tankerne i SOA. 
Derudover er vi en fusion af fire sty
relser, så vi har også været igennem 
en integrationsproces. Slutresultatet 
er dog, at vi i dag, udover at have en 
moderne infrastruktur, også er blevet 
skarpere på organisationen.  

Det betyder eksempelvis, at det er 
forretningen, der ejer data. 

På MLområdet har vi etableret en tek
nisk platform, der gør os i stand til både 
at udvikle, teste og produktionssætte 
modeller i løbet af meget kort tid. 

For hele styrelsen og dermed også 
på MLområdet har vi været meget 
bevidste om primært at benytte open
source teknologi. Udover det åbenlyse 
i, at der ikke er licensomkostninger, har 
det også vejet tungt, at der er stærke 
communities inden for open source, 
samt at vi pga. tidligere erfaringer ikke 
ønsker at binde os for tæt til en enkelt 
kommerciel leverandør. 

Er der andre forudsætninger, 
du ser, der gør, at I lykkes med 
det, I laver? 
Udover vores interne teknologisetup er 
vi jo i Danmark i den unikke situation, 
at store dele af den offentlige sektor 
allerede er digitaliseret, og at vi har 
data på rigtig mange forskellige områ
der. Endelig – og måske allervigtigst 
– er der i Danmark en udpræget grad af 
tillid mellem det offentlige og det civile 
samfund. Det er ret unikt og er noget, 
som det efter min opfattelse er super
vigtigt, at vi til stadighed fortsat sørger 
for at gøre os fortjente til. 

Så hvor vil du sige, at I som 
organisation er modenheds-
mæssigt? 

Vi synes selv, vi er godt med. Vi har en 
robust teknisk platform, vi ved, hvordan 
vi hurtigt kommer fra idé til handling, 
og vi ved, hvad der skal til for at sætte 
en MLmodel i produktion. Vi prøver 
selvfølgelig løbende, men vi har en 
hurtig gennemløbstid i værdikæden 
allerede, der bliver svær at sætte ned. 
Derudover har vi ledelsens opbakning 
til det, vi laver, og den måde, vi laver det 
på. 

Der er både i det forvaltnings-
mæssige og datamæssige 
en række juridiske og etiske 
overvejelser, man bør gøre sig. 
Hvordan ser du på dem? 

Det er absolut essentielt, at der skal 
være hjemmel til at bruge data. Det 
er oplagt. De problemstillinger, vi har 
kigget på indledningsvist, har benyttet 
åbne data, dvs. data, der allerede var 
offentligt tilgængelige. 

Derudover kan vi jo se, at andre offent
lige myndigheder har data, der kan 
være relevante for det, vi gerne vil opnå. 
Derfor ser vi gerne, at vi får hjemmel til 
at bruge data fra andre offentlige myn
digheder. Da vi arbejder med et område, 
hvor man ikke på forhånd ved præcist, 
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hvilke data vi kommer til at bruge i den 
endelige løsning, ser vi også gerne en 
fremtid, hvor vi ikke skal fremsætte 
lovforslag hver gang, vi skal bruge nye 
data, men at dataadgang kan ske, ved 
at ministeren giver den bemyndigelse. 
Det ser vi som en potentiel gamechan
ger ift. vores muligheder for at kunne 
servicere danske virksomheder. 

Vi er også helt bevidste om, at vi ikke 
skal bruge data og ML til at automa
tisere afgørelser. Vi skal bruge det 
til beslutningsunderstøttelse. Den 
måde, det har fungeret på i årevis, er 
jo, at virksomheder er blevet udtaget 
til manuel kontrol ved udvælgelse ud 
fra kriterier fastsat af vores erfarne 
sagsbehandlere. Det, vi nu er i stand til 
med data og ML, er at kunne prioritere 
yderligere i udvælgelsen til kontrol. 
Målet er selvfølgelig, at der er så mange 
”svindlere” i den udtagne stikprøve som 
muligt, således at vores sagsbehandle
re i videst muligt omfang ikke skal bru
ge tid på at kontrollere sager, hvor det 
viser sig, at der i virkeligheden ikke er 
begået fejl. Det øger effekten af vores 
arbejde og betyder samtidig, at færre 
”ærlige” virksomheder bliver forstyrret. 

Det er et centralt element i forvalt
ningsloven, at vi som myndighed altid 
skal kunne give svar på, hvorfor en 
afgørelse er faldet ud på den ene eller 
anden måde. Så længe vi – eller de helt 
store spillere som Google, Facebook 

etc. for den sags skyld – ikke er i stand 
til fyldestgørende at kunne forklare en 
MLmodel, kommer vi ikke til at foretage 
automatiserede afgørelser. 

En anden ting ift. omverdenen 
er, hvordan I søger og deler 
viden. Hvordan ser du på det? 

Hvis vi først ser på den viden, vi søger, 
er vi ret aktive på området og prøver at 
lære fra de bedste. Vi er også ret bevid
ste om vores plads i fødekæden forstå
et på den måde, at det jo ikke er os, der 
skal lave grundforskning på området. 
Det lader vi de store vidensinstitutioner 
og teknologiaktører om. Vi skal i stedet 
hele tiden orientere os og agere fast 
follower, hvis det giver mening for os på 
et specifikt område. 

På den anden side oplever vi også en 
stor interesse for det, vi laver. Lokalt i 
Danmark har vi god erfaringsudveks
ling med andre institutioner såsom 
SKAT og ATP. 



31

Andreas Schmidt Jensen er uddannet 
 civilingeniør med en ph.d. inden for den del  

af AI, der hedder ”logic and reasoning”.  
Han har en baggrund som CTO hos Respons 

fabrikken, som i 2016 blev opkøbt af LINK  
Mobility. I LINK startede Andreas også som CTO, 

men sidder i dag med det tekniske ansvar for 
Mobile Intelligence i LINK Mobility Group.

Hvem er LINK Mobility? 
LINK Mobility Group har i dag over 
300 ansatte i 14 lande i Europa. LINK 
er markedsleder i Europa med +40% 
markedsandel i 10 af sine 14 markeder. 
LINK Mobility Groups kunder bruger 
i dag LINK til at sende over 6 mia. 
SMSbeskeder årligt for deres kunder. 
Udover at tilbyde SMStjenester har 
LINK også tilbud på løsningssiden i 
form af hjælp til oprettelse og drift af 
kundeklubber og forskellige betalings 
og fakturaløsninger. Det sidste ben i 
forretningen er Mobile Intelligence, som 
er et nyt område. Her er fokus på at 
tilbyde kunderne tjenester bygget på de 
data, der indsamles ifm. LINKs andre 
ydelser. Et eksempel på dette er, at 
LINK kan tilbyde kunder indsigt i, hvilke 
kampagner der virker bedst. 

Kan I gå et spadestik dybere  
og fortælle lidt om Mobile  
Intelligence i LINK? 

Vi har historisk set haft rigtig meget 
dataindsamling, men – lidt fortegnet 
måske – aldrig rigtig tænkt over, om 
data kunne bruges til andet end at 
udsende regninger til vores kunder. Det 
er det, vi gerne vil nu – bruge data til at 
skabe yderligere værdi for vores kunder. 
I den forbindelse fokuserer vi på tre 
overordnede områder: rapportering, 
analyse og profilering. Rapportering 

Kunstig intelligens er også relevant 
for mindre virksomheder 

giver vores kunder et bedre indblik i, 
bl.a. hvordan kundeporteføljen udvik
ler sig, og hvordan aktiviteten fordeler 
sig demografisk. Analyserne er base
ret på forskellige hypoteser og giver 
vores kunder dybere indsigt i, bl.a. 
hvilke kampagner der fungerer bedre 
end andre, således at de bedre kan 
planlægge kampagner fremadrettet. 
Endelig arbejder vi inden for profilering 
med muligheder for at gøre vores kun
der bedre i stand til at målrette deres 
aktiviteter mod deres kunder. 

Vi har store forventninger til denne 
måde at arbejde med data på, og vi har 
visioner om ikke kun at bruge data til 
simpel kommunikation, men også at 
bruge data til at skabe mere relevant 
interaktion og dialog mellem vores 
kunder og deres brugere. 

Udover arbejdet med vores eksterne 
kunder arbejder vi også internt på at 
få resten af organisationen til at se 
værdien af de muligheder, analyser af 
data kan give. 

Men vil det så sige, at det  
faktisk er nemmere at få  
taletid eksternt end internt? 

Det er sådan lidt bådeog. Vores kunder 
er meget interesserede i at høre om, 
hvordan vi kan hjælpe dem og dermed 
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øge værdien af det, de allerede gør. 
Arbejdet med AI i LINK er reelt set et 
nyt forretningsområde, og det skal for
ankres i hele organisationen. Vi har dog 
et ret klart målbillede, ift. hvad det er, vi 
kan og gerne vil med data. 

Derfor har vi også et løbende arbejde 
med at identificere og kommunikere 
internt, hvilke use cases der er relevan
te og værdifulde for LINK. 

Er der internt hos jer urealisti-
ske forventninger til kunstig 
intelligens? 

Der er så meget hype og snak om AI, at 
der måske på øverste ledelsesniveau 
er skabt en forventning om, at AI blot 
er sådan noget stjernestøv, der nemt 
kan drysses udover alting. Men ser man 
bort fra det, skabes de mest ureali
stiske forventninger nok hos dem, der 
tror, at Mobile Intelligence kan klare det 
hele selv. Det er nok ikke helt tydeligt, 
at vores leverancer i høj grad afhænger 
af forretningen, og hvad den kan bidra
ge med, fx i forhold til kvaliteten af de 
data, vi arbejder med. 

Det betyder rent praktisk, at vores 
arbejde med rapportering i dag funge
rer ganske fint, men at vi nok ikke er 
helt der, hvor vi gerne vil være i forhold 
til fx profilering og personalisering. 

Hvordan er I så startet i Mobile 
Intelligence? 

I første omgang er vi startet med 
rapporteringsdelen – både standard
rapportering som ydelse, men også 
dybere rapportering for enkelte af vores 
kunder. Desuden mestrer vi allerede 
teknologien til at lave mere dybdegåen
de analyser og specifikt at arbejde med 
profilering. Med det udgangspunkt er vi 
meget selektive ift. at vælge de områ
der, vi vil kigge på. Vi ønsker ikke at 
havne i en situation, hvor vi gaber over 
for mange ting og ikke kan levere. Der
udover ønsker vi udelukkende at have 
fokus på de områder, som vi mener kan 
tilføre værdi. 

Det betyder også, at vi ikke er så 
langt ift. at bruge kunstig intelligens 
direkte i applikationer endnu. Kunstig 
intelligens er stadig nyt for LINK, og 
vejen til at skabe værdi inden for dette 
område går i første omgang gennem 
vores kunder og egen organisation med 
hensyn til at blive fortrolig med, hvad vi 
kan opnå med analyserne, fx at forklare 
baggrund og effekt af udvalgte aktivite
ter og kampagner. 

Hvordan ser I så kunstig  
intelligens og mulighederne  
for jer? Er det en naturlig  
gradvis udvikling, eller er det 
en større forandring? 

Der er ingen tvivl om, at kunstig intel
ligens har et enormt potentiale – ikke 
mindst på sigt inden for flere kommer
cielle områder. Vi tror, at AI vil komme 
til massivt at præge den individuelle 
dialog, som virksomheder har med 
deres kunder. Hvis man ser på vores 
område, er det dog en rejse at gå fra 
160 tegn på mobilen til at understøtte 
den fulde omnichannel kundeoplevelse. 
Vi tror ikke, at brugerne/kunderne vil 
opleve kvantespring. Det bliver snarere 
en glidende overgang, hvor tingene hele 
tiden bliver enklere og nemmere. 

Som lille virksomhed kan man for
bedre sig lidt ad gangen, men vi er 
ikke i en position, hvor vi kan gå efter 
”moonshots”. Vi tror, at der vil komme 
noget, der er mere prædefineret, end 
tilfældet er i dag, fx inden for deep lear
ning, som vi så kan læne os op ad. På 
den måde følger vi som lille virksomhed 
efter giganter som fx Google. 
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I arbejder jo inden for et  
område, hvor der er adgang til 
store mængder af kundedata 
og dermed også et område, 
hvor GDPR fylder meget. Hvor 
meget har I mærket til det? 

I Mobile Intelligence har det nok fyldt 
mere, end det burde. Det betyder ikke, 
at vi ikke tager det seriøst – snarere 
tværtimod. Vi var blot indledningsvist 
overbeviste, om at vi kunne være den 
primære afdeling ift. at håndtere GDPR. 
Vi har dog indset, at vi ikke kommer 
til at eje kundemasterdata, og vores 
rolle er derfor blevet lidt mindre. Vi har 
adgang til store mængder kundedata, 
men vores setup er i dag sådan, at vi i 
Mobile Intelligence kun har adgang til 
anonymiserede data. 

Overordnet ser vi positivt på GDPR 
forstået på den måde, at man som virk
somhed bliver nødt til at være stueren i 
sin omgang med data, og forordningen 
eksisterer for at støtte og strukturere. 

Hvis vi går lidt mere i dybden, 
hvilke analytiske metoder an-
vender I så? 

Vi starter ofte med regressionsanaly
sen som et benchmark. Derefter ser vi 
på, om andre metoder kan løfte resul
tatet til noget bedre. Vi er dog meget 

styret af, hvad kunderne efterspørger. 
Her er der ofte fokus på, om model
lens resultater kan operationaliseres. 
Det vil sige ikke så meget om, hvorvidt 
modellen kan anvendes i en automati
seret løsning, men snarere om, hvorvidt 
modellens resultater leder til nogle 
klare anbefalinger, som kunderne kan 
føre ud i livet. Vi oplever dog, at kunder
ne har en mere åben tilgang til metode
valget end tidligere. 

Kan I fortælle lidt om jeres  
tekniske setup? 
Vores arbejde dækker i princippet hele 
den analytiske proces fra data til ope
rationalisering af model og resultater. 
Det vil sige, at vi skal kunne kombinere 
modeludvikling ved hjælp af program
mering med ”peg og klik”modeludvik
ling, automatisere jobs til dataudtræk 
og databearbejdning samt overvåge 
processer og monitorere adgang til 
data etc. 

Vi har for nuværende et setup, hvor 
vi bruger HD Insight med Hadoop og 
Spark på datasiden. På toppen af det 
har vi et analyseværktøj, der hedder 
Dataiku. Den kombination har vi valgt, 
da vi ikke har båndbredde nok til at 
løfte hele vores arbejdsbyrde med open 
source og egen udvikling. Vores afdeling 
har heller ikke en størrelse, hvor vi kan 
have for mange forskellige værktøjer 

i brug, da det vil kræve for meget 
administration. Da vi så samtidig fandt 
en leverandør, der kender data scien
ce området indgående, og vi synes, 
produktet har et godt roadmap, var det 
selvfølgelig interessant. 

Hvordan definerer I rollerne 
og specifikt rollen som data 
scientist? 

Vi er en lille virksomhed, og derfor er 
rollerne nok ikke så fastlåste, som de 
måske er andre steder. Med hensyn 
til rollen som data scientist synes vi 
ikke, at markedet har været så godt til 
at definere, hvad det er for en størrel
se. Det virker som om, der har været 
mere fokus på selve titlen i stedet for 
at beskrive, hvilket behov denne rolle 
skal dække. Derfor virker titlen ”data 
scientist” ofte også som noget, der er 
mere relevant for CV’et, end for hvad 
man rent faktisk laver. 

Det, der er vigtigt, hvis man skal 
arbejde som data scientist hos os, er, 
at man skal være indstillet på, at det er 
en kundevendt rolle med meget dialog 
med vores kunder. Det betyder bl.a., at 
man ofte selv skal definere arbejdet ud 
fra en dialog med kunden. Da kunderne 
træffer beslutninger baseret på vores 
arbejde, vil et job som data scientist 
hos os også betyde, at man selv skal 
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stå på mål for sit eget arbejde. På den 
anden side betyder det så også, at vi 
ikke stiller krav om, at der anvendes 
specielle metoder. Det vil ikke være 
rimeligt at tvinge et bestemt værktøj 
ned over hovedet på den person, der 
selv skal stå til ansvar for arbejdet. 

Hvilke kompetencer kigger I 
ellers efter? 
Selvom vi har en metodisk struktur 
og andre ressourcer, der kan støtte 
arbejdet med data, forventer vi, at en 
data scientist hos os i udpræget grad 
selv kan forestå arbejdet med data. 
Derudover tænker vi, at personen har 
en bred indsigt i forskellige metoder, og 
at personen har lidt programmerings 
erfaring – uden at det behøver være en 
softwareudvikler. Vi lægger stor vægt 
på, at man har praktisk erfaring. Det 
indikerer så også, at vi nok primært kig
ger efter personer, der har erhvervser
faring. Derudover kommer man rigtig 
langt med energi og entusiasme, da 
man vil få en rolle, man i høj grad selv 
kan forme. 

Hvor søger I efter kandidater, 
og forventer I, at det bliver 
svært at rekruttere? 

Det er vi faktisk lidt usikre på. Vi regner 
med, at vi nok skal kunne tiltrække en 

masse interesserede kandidater, men 
vi er ikke helt sikre på den kvalitet, der 
er i markedet. Da vi ser colocation som 
en vigtig parameter, søger vi kandida
ter fra hovedstadsområdet, evt. den 
sydlige del af Sverige. Vi har jo en række 
gode uddannelsessteder i København, 
så det kunne eventuelt også være en 
udlænding, der har lyst til at blive boen
de i København. Overordnet set mener 
vi dog, at den kombination af problem
stillinger og mulighed for at præge job
bet, LINK kan tilbyde, er så spændende, 
at vi nok skal finde de kandidater, vi 
skal bruge. 



35

Danny Lange er i dag Vice President for AI  
og Machine Learning i Unity og har tidligere 

haft stillinger som Head of Machine Learning 
i Uber, General Manager for Machine  

Learning i Amazon og en række stillinger i 
bl.a. Microsoft og IBM. 

Du har en del erfaringer fra 
nogle af de store amerikanske 
virksomheder, der arbejder 
meget intensivt med brug af 
data og avancerede algoritmer. 
Hvad er, efter din opfattelse, 
den største barriere for at opnå 
succes med at bruge data? 
En af de væsentlige udfordringer er, at 
det fungerer bedst, når du virkelig lader 
systemet tage over – dvs. kobler data
anvendelsen og algoritmerne direkte 
ind i produktionen og automatiserer 
mest muligt. 

Så i stedet for at data anvendes til at 
give en lageransvarlig en liste over, 
hvilke produkter der formentlig bliver 
udsolgt inden for 14 dage, dvs. en liste, 
som han så kan få godkendt hos sin 
manager og derefter bestille i Kina gen
nem en hjemmeside, så skal systemet 
sende ordren direkte til den kinesiske 
leverandør, og den lageransvarlige 
skal alene håndtere undtagelserne 
og monitorere, at systemet fungerer, 
som det skal. Den rejse mod at sætte 
i produktion er ikke altid let. Der kan 
både være en udfordring i forhold til 
transformation af forretningsprocesser 
og den måde, hvorpå en række ansatte 
er vant til at arbejde, og der kan også 
være en udfordring rent mekanisk med 
at få systemerne til at hænge sammen 
og fungere på den måde, det er tænkt. 

ML skal forankres i topledelsen og 
sættes i produktion, så alle hjørner 
af virksomheden kan få glæde af det 

Men når det er lykkedes og hænger 
sammen, så er den forretningsværdi, 
der kommer ud af løsningen, også så 
meget større, og det frisætter ressour
cer til at løse den næste opgave med 
den samme infrastruktur og lignende 
tankegang. 

Men på mange forretnings-
områder, hvor data kan spille 
en rolle, har den nødvendige 
teknologi været der længe. 
Hvorfor er det så ikke bare sket 
for længst? 

Det er ikke altid, der er gode grunde til 
det. Jeg var på et tidspunkt involveret i 
en case med et kabelTVfirma, der i en 
længere årrække havde mistet kunder. 
De havde et oplagt behov for en løsning 
til at fastholde kunderne, men havde 
ikke taget skridtet endnu. Da vi endelig 
fik sat et machine learningsystem 
op til dem og koblet det sammen med 
abonnementsdelen, så de kunne lære, 
hvilke kunder der fravalgte deres pro
dukt og starte på at gøre noget ved det, 
fik de en kæmpe forbedring og mistede 
langt færre kunder. Det system kunne 
de have fået langt tidligere, og på en 
måde vidste de godt, at der manglede 
noget, men de var bare ikke kommet 
i gang med at gøre noget ved det. De 
havde mange andre ting, der også 
skulle ordnes, og der er typisk en eller 
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anden maksimal båndbredde til initia
tiver – ikke kun finansielt og praktisk, 
men også mentalt. 

Men når man så er klar, hvor-
dan kommer man så i gang med 
denne rejse set fra direktørens 
stol? 

Det er vigtigt at gøre det ordentligt, og 
en del af det er, at initiativet skal være 
forankret i virksomhedens top – typisk 
i laget lige under direktøren. Det giver 
ikke bare taletid med direktøren, når 
der er brug for det. Det giver også 
arbejdet med at forandre organisatio
nen den nødvendige tyngde, hvilket er 
ekstremt vigtigt. 

Men selv når det er en virksomhed, 
der er født digital, er der brug for pres 
oppefra. Jeff Bezos i Amazon, for 
eksempel, arbejdede jo hårdt på at 
sørge for, at virksomheden anvendte de 
bedst mulige algoritmer – mange år før 
andre begyndte på det – og det var med 
til at skabe kompetencerne og kulturen 
for det Amazon, vi kender i dag. 

Et spørgsmål, der bliver drøftet 
ivrigt, er, hvordan man skal 
organisere sig ift. avancerede 
algoritmer – skal virksom- 
heden så have en ML-afdeling, 
eller skal muligheden for at 
analysere data demokratiseres. 
Hvad tænker du om det? 
Der kan jo være forskellige størrel
ser af virksomheder med forskellige 
behov, men den måde, jeg mener er 
den rigtige, er, at den lille kernegruppe 
med de højeste tekniske kompetencer 
skal bygge en teknisk infrastruktur, 
som hele organisationen kan anvende 
– både de forskellige lines of business, 
der måtte være, og typiske funktioner 
som Finance, Marketing, HR osv. Der 
er nogle, der ønsker at lave lighthou
seprojekter, dvs. store projekter, der er 
meget synlige internt for at trække en 
udvikling i gang, men der sker ofte det, 
at folk tror, at machine learningløsnin
ger er noget, der så kun hører til i den 
del af forretningen eller i den bestemte 
størrelsesorden. I stedet skal den tvær
gående infrastruktur gøre det muligt at 
anvende machine learning alle steder, 
og gennem interne workshops og træ
ning bliver næste lag af medarbejdere 
uddannet til at anvende den tværgåen
de platform. Når de har set det virke på 
deres egen problemstilling første gang, 
bliver de meget bedre til at anvende 

teknologierne og begynder at få idéer 
til, hvordan man også kan bruge det. 

Jeg har en slags motto, der oversat 
lyder noget i retning af ”ingen opgave 
er for lille – machine learning skal ud 
i alle hjørner af virksomheden”. I Uber, 
for eksempel, arbejdede man bl.a. med 
den problemstilling at finde ud af, hvor 
lang tid det tager at levere en burger. 
Fra opkaldet kommer ind, og kunden 
får en forventning, til den faktisk er på 
adressen. Det kommer selvfølgelig an 
på, hvor de ringer hen, hvor de bor, hvor 
meget trafik der er på det tidspunkt 
osv. Løsningen på den opgave gjorde, at 
kundernes forventning kunne sættes 
rigtigt fra starten af. Og denne her spe
cifikke problemstilling var altså kun for 
leveringstid for burgere. En opgave, der 
kan lyde lidt for lille, men som netop var 
en af de mange specialiserede opgaver, 
som machine learning kan tage sig af. 

Og for at kunne det skal 
virksom heden så ud og  
ansætte en stor skare af data 
scientists? 

Det handler ikke kun om data scien
tists. For det første skal de nuværende 
medarbejdere, som har mulighed  
og interesse for det, trænes op, så  
de kan berige organisationen med 
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kombinationen af dataanvendelse og 
deres forretningskendskab, og for det 
andet kan data scientists alene ikke 
løse opgaven. 

Der er brug for andre evner, og særligt 
kompetencer, inden for software 
engineering, dvs. at klassisk software
udvikling er vigtigt. De kompetencer er 
nødvendige for både at have en teknisk 
platform, der faktisk fungerer, men 
også for at sætte fart og effektivitet på 
udvikling og idriftsættelse af de avan
cerede algoritmer. Uden software engi
neering bliver analyserne let engangs
foreteelser, der ender som papirer eller 
slides i en skuffe. Eller idriftsættelsen 
bliver så langsommelig, at problemet 
har skiftet karakter, inden modellen 
bliver taget i anvendelse i praksis. 

Der er nogle danske virksom-
heder, der arbejder med  
den tætte kobling mellem  
data science og software  
engineering, men det er ikke 
almindeligt endnu.  
Hvordan kan det være? 

Man kan måske sige, at det er en rejse, 
hvor man tager et skridt ad gangen. Nu 
har de fleste danske organisationer 
opdaget, at det er nødvendigt eller for
delagtigt at arbejde med data i det hele 
taget – og det er jo godt – men det med 
at sætte ting i produktion er så næste 

skridt, som ikke er inde på radaren 
endnu. Men det skal nok komme. 

De kompetencer, der skal til,  
er altså både klassisk data 
science og software engine-
ering, og så skal det selvfølge-
lig kobles rigtigt sammen. Men 
hvor finder man de kompeten-
cer som dansk virksomhed? 

Hvis man vil have de dygtigste medar
bejdere, må danske virksomheder jo 
ligesom alle andre virksomheder ud 
på det globale marked og lede efter 
dem. I dag er det sådan, at de bed
ste kompetencer inden for machine 
learning kommer fra hele verden. Ikke 
et bestemt sted, men mange forskellige 
steder, hvor der måske har været et 
universitetsmiljø med nogle ildsjæle og 
frontløbere, der har drevet udviklingen, 
eller hvor der af andre grunde er et 
særligt stærkt afsæt for at uddanne sig. 
Det kan selvfølgelig være nogle af de 
klassiske steder såsom universiteter i 
USA, Canada og England osv., men det 
kan også være fx Egypten eller Paki
stan, der af forskellige grunde har nogle 
universiteter, der er virkelig godt med. 

Og derfor ser man jo også, at de største 
virksomheder på det her område  
opretter kontorer flere forskellige 
steder på kloden, så de kan tiltrække 
medarbejdere fra mange områder.  

Vi ser fx Amazon, der har kontorer i 
Seattle, Bangalore og Berlin, og Google, 
der har mange kontorer i USA og Cana
da, men også en håndfuld i Europa, ét i 
Tel Aviv og ét i Beijing. Machine learning 
på højeste niveau er fuldt globaliseret. 

Det rejser jo et andet interes-
sant spørgsmål: Kan Vesten 
følge med Asien i det lange løb? 
Man taler jo om, hvorvidt USA 
har oplevet sit andet sputnik-
moment med hensyn til AI  
og Kina med reference til  
dengang, hvor USA oplevede,  
at Rusland var foran i rumkap-
løbet og satte sputnik i kreds-
løb. Hvad tror du? 

Det er ikke USA, der har haft et sputnik 
moment med Kina, men Kina, der med 
AlphaGo har haft et sputnikmoment 
med Vesten. Mange i Vesten forstår 
ikke, hvor stort Go er i Asien, og det, at 
DeepMind kunne slå verdensmesteren 
i Go, har givet et chok i Kina og åbnet 
deres øjne for, at det her område er ved 
at blive meget vigtigt. Derfor investerer 
Kina meget massivt i området og laver 
store projekter for at komme op i fart 
– lidt ligesom USA efter sputnikople
velsen i 50’erne investerede massivt i 
rumfart i Apolloprogrammet. 
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Midt i det her står Europa så. 
Tror du, at EU har et tilstræk-
keligt stærkt afsæt for at være 
med, og ser du GDPR som en 
fordel eller en klods om benet? 

Da GDPR begyndte at blive kendt for 
nogle år siden, var der mange, der var 
bekymrede for, at EU ville skyde sig 
selv i foden med den regulering. Men 
i mellemtiden har der vist sig at være 
et stærkt behov for en regulering på 
det her område, og derfor har EU med 
GDPRmuligheden for enten reelt at 
blive en global standard eller i det 
mindste for at sætte retningen for 
andre og lignende reguleringer. Og i det 
lange løb er det godt for europæiske 
virksomheder og i øvrigt også for EU’s 
borgere. At der så er et par hjørner af 
GDPR, som er urealistiske og skal files 
til over tid, når reguleringen kommer 
i tættere kontakt med den praktiske 
virkelighed, er noget, jeg ser som en 
naturlig proces. 

Det lyder som om, du overord-
net er positiv overfor anvendel-
sen af avancerede algoritmer 
og Danmarks muligheder for at 
være med i den udvikling? 

Jeg er generelt positiv – også selvom 
der er meget, der skal gøres endnu. 
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Casper Wilstrup er grundlægger og direktør 
i virksomheden Abzu, der arbejder på at 

skabe en anden type kunstig intelligens og 
implementere den i en kommerciel platform.

De fleste, der taler om AI, har 
ikke en præcis forståelse af de 
metoder, der ligger nedenun-
der, og de, der har, mener ofte 
machine learning. Men den 
type AI, som I arbejder med i 
Abzu, er helt anderledes –  
kunne du prøve at fortælle lidt 
om, hvad den går ud på? 

En af grundtankerne er, at kompleksi
teten i et fænomen, som man ønsker at 
modellere, kommer fra, at fænomenet 
er bygget op af mindre dele, som selv 
har en kompleksitet, der stammer fra 
yderligere underliggende lag, der igen 
har en egen kompleksitet, og så videre. 

Man kan prøve at forestille sig et 
fænomen i en myretue, som vi ønsker 
at modellere og forstå. Fænomenet 
er resultatet af myrernes konkrete 
adfærd, men myrernes adfærd er 
bestemt af neuroner, der igen er kom
plekse, fordi de består af molekyler, der 
igen består af atomer, der igen består 
af elementarpartikler osv. Man kan 
lave en lignende analogi med vejret, 
der består af luftstrømme, der består 
molekyler osv. Eller med en virksom
hed, der består af afdelinger, der består 
af mennesker, der består af celler osv. 

Man må vurdere, hvor dybt man prak
tisk kan arbejde i en given situation, 

Moonshot i Lyngby: Abzu vil udvikle 
en helt ny type AI 

men hvis man analyserer tilgangen for 
smalt, vil modellen ikke kunne forklare 
den komplekse adfærd, simpelthen 
fordi den ikke selv er tilstrækkeligt 
kompleks. 

Men hvordan adskiller det sig 
fra det, man altid gør, når man 
opstiller en model? 

Typisk laver man en model med kun 
et eller ganske få lag, og derved bliver 
modellen for simpel. Ovenstående 
grundidé udspringer af det område 
inden for fysik, der hedder kaosteori, 
og det viser sig, at uden de dybere lag 
kan man kun modellere og simulere 
systemer med lav Lyapunoveksponent. 
Det vil sige en høj grad af forudsige
lighed, og der er jo mange væsentlige 
problemer med en meget kompleks og 
sværere forudsigelig adfærd. 

Og hvordan forestiller man  
sig så, at de nævnte lag  
er relateret til hinanden? 

I traditionel modellering tænker man 
det jo sådan, at de underliggende fak
torer påvirker de højereliggende – altså 
at egenskaberne for cellerne påvirker, 
hvordan vi agerer som mennesker, der 
påvirker afdelingen, der igen påvirker 
virksomheden som helhed.  
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I de tilfælde kan man tale om et hierarki 
af påvirkninger. 

Men i den tilgang, vi arbejder med, går 
påvirkningen begge veje – både nede
fra og op og oppefra og ned og i mange 
tilfælde også med direkte forbindelser 
på tværs inden for samme lag. For at 
understrege, at der derfor ikke er tale 
om et hierarki, taler man i stedet om 
holarkier bestående af holoner. 

Men hvis man har en model 
med mange lag og med  
påvirkninger begge veje,  
hvilket lag er så det rigtige – 
eller det vigtigste? 

Med denne tilgang kan man modellere 
på højere og lavere niveauer, og skal 
man være filosofisk, kan man sige, at 
der ikke eksisterer et rigtigt niveau. 
Hvis vi går opad nedefra og bevæger 
os fra elementarpartikler til atomer, 
molekyler, celler, mennesker, grupper 
af mennesker osv., så er det meget 
naturligt for os mennesker at stoppe 
ved præcis det menneskelige niveau og 
lægge særlig vægt på det, fordi det er 
dér, vores subjektoplevelse ligger. Men 
vi kunne jo også se på samfundet som 
en helhed, der blot består af menne
sker, der arbejder sammen, ligesom 
mennesker består af celler, der arbej
der sammen. 

Okay, men hvordan bliver  
denne grundidé til kunstig 
intelligens? 

I deep learning bygger man dybe neura
le netværk, der består af perceptroner, 
dvs. simple modeller, der kan foretage 
en helt bestemt beregning. Med den 
type kunstig intelligens, som vi bygger 
i Abzu, kan man sige, at vi bygger dybe 
neurale netværk bestående af hvad 
som helst. Det kan være en matematisk 
funktion som perceptronen, men det 
kan også være opslag i en liste, opslag 
i en database eller en fast type bereg
ning i en arithmetic logic unit (ALU) til fx 
at lægge tal sammen. 

Tanken med de mange lag kommer 
ind ved, at disse fundamentale bereg
ningsdele kan kombineres til mere 
overordnede enheder, der udfører mere 
komplekse opgaver, der igen kan kom
bineres til endnu mere overordnede 
opgaver igen med øget kompleksitet. 

Men hvordan beslutter man, 
hvilke beregninger der skal 
sættes sammen til mere  
komplekse dele? 

Det er ikke programmøren, der direk
te bestemmer, hvordan det sættes 
sammen. I stedet er systemet sat op 
til at organisere sig selv omkring de 

opgaver, som det bliver stillet. Hvis der 
fx ofte er brug for, at delelement A, B 
og C arbejder sammen, så organiserer 
systemet sig sådan, at disse bliver til 
sammensluttet enhed D, der udfører en 
kompleks opgave. 

Man kan sige, at vi kombinerer, hvad en 
computer scientist ville kalde micro
services, med det, der hedder Hebbian 
learning, altså en måde, som systemer 
kan lære på, som er meget konkret og 
direkte inspireret af den måde, hvorpå 
den menneskelige hjerne virker. 

Hvad kan det, som fx klassisk 
machine learning ikke kan? 
Systemet lærer gennem dataeksem
pler, man kunne kalde ”acceptere 
fakta”, og hvis vi for eksempel fortæl
ler systemet, at 2+2=4, 3+5=8 og 
11+9=20, så vil det lære at addere to 
tal – også to tal, det aldrig har set før. 
Men mere overraskende, hvis vi viser 
den 2*2=4, 3*5=8 og 11*9=20, så lærer 
den at addere, fordi symbolet, vi har 
anvendt, ikke betyder noget, ligesom 
det ikke ville gøre, hvis vi lærte det til 
et menneske for første gang. Selve 
additionen imponerer jo næppe nogen, 
men det springende punkt er at lære på 
en generaliserbar måde fra uordnede 
data. 

Sammenlignet med klassisk machine 
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learning er denne type AI mere gene
rel, evner at arbejde med langt mere 
ustruktureret datagrundlag og bedre i 
stand til at skabe evnen til at resonere 
på et spinkelt grundlag, fordi de enhe
der, som det består af, er mere forskel
lige og mere komplekse. 

Jeg kan ikke huske at have  
hørt om denne type kunstig 
intelligens før? 

Det tror jeg i al beskedenhed heller 
ikke, at du har. Der sidder forskere 
og arbejder inden for computational 
neuroscience, bl.a. i EUforskningspro
jektet The Human Brain Project, og som 
ser på nogle af de samme metodikker, 
men de har vanskeligt ved at få det til 
at virke i en størrelsesorden, hvor det 
bliver praktisk anvendeligt. 

Hvad er det så, I kan, der gør, at 
I mener, at I kan gøre det bedre? 
Kort fortalt er vi gode til at få compu
tere til at virke. Flere af de mennesker, 
der er involveret, har en historik inden 
for high performance computing, 
som gør, at vi kan designe samspillet 
mellem hardware og software, så den 
performancemæssige del af opgaven 
kan løfte flere størrelsesordener, og vi 
mener, at den forskel vil gøre metodik
ken praktisk gennemførlig. 

Hvilke kommercielle  
anvendelsesmuligheder ser  
du for denne type AI? 

Når vi kommer op i fart, vil der vise sig 
rigtig mange muligheder, fordi tilgan
gen indeholder almindelige neurale 
netværk som delelementer, men et 
område, som vi bl.a. ser ind i, er det, der 
kaldes ETL (Extract, Transform, Load), 
der er den del af arbejdet med data, 
hvor man typisk henter det, transfor
merer det og lægger det til rette i en 
bestemt struktur. Det er den del af 
opgaven, der i de fleste projekter tager 
utroligt lang tid, men vi vil gerne skabe 
en måde, hvorpå vi kan arbejde direkte 
med de rodede data, og man kan måske 
sige, at vi derved arbejder på en form 
for query language, der kan give direkte 
svar på baggrund af ustrukturerede 
data.  

Du har vist mig en demo under 
interviewet, og du har beskre-
vet arbejdet som kommercielt 
orienteret forskning, men 
hvornår kommer Abzu med et 
produkt ud til markedet? 

Det er vores ambition at have en første 
version klar i 2019. 
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Thomas Schultz er administrerende  
direktør i Enversion A/S, der arbejder på at 

forandre sundhedssektoren med kunstig 
intelligens. Med hensyn til uddannelse har 

Thomas en ph.d. inden for fysik og kemi. 

Kan du kort lige skitsere, hvad 
Enversion er for en virksomhed, 
og hvad I arbejder med? 

Enversion er et firma med ca. 30 
ansatte, der fokuserer på anvendelse 
af maskinlæring og andre avancerede 
teknikker til dataanalyse, som vi så 
anvender inden for sundhedssektoren 
og fakturahåndtering. 

Hvis vi tager fakturahåndteringen 
først, så bruger vi AI til at analysere 
fakturaerne, og det giver vores kunder 
mulighed for at automatisere mange 
processer omkring håndteringen af 
fakturaer. Noget, der er brug for, når der 
hvert år sendes omkring 20 millioner 
OIOUBLfakturaer til offentlige myndig
heder. 

Så er der hele sundhedsområdet, som 
vel i en vis forstand stammer fra vores 
stifter Jacob Høy Berthelsens ople
velser som fysioterapeut, hvor der var 
meget, der var baseret på, hvad folk 
syntes. Den oplevelse gentog sig så, 
da han startede med at samarbejde 
med hospitalerne, og han begyndte at 
undre sig over, at data ikke spillede en 
større rolle i hverdagen, end det gør. 
Fra det afsæt har Enversion arbejdet 
på at bruge data mere og bedre til at 
tage gode beslutninger – ikke kun som 
klassiske effektstudier i kontrollerede 
forsøg – men også i dagligdagen for 

Den offentlige sundhedssektor bør 
gribe muligheden for at bruge data 
og AI, mens de kan

Enversion 

både klinikere og administrationen. 

Men er der ikke allerede en  
del brug af data i sundheds-
sektoren? 

Bådeog. Der er rigtig meget data. 
Data, som bliver registreret på papir, i 
regneark, skrevet ind i flere systemer 
osv., men der er ikke en tradition for at 
bruge det på den måde, som vi gerne 
vil i Enversion. Vi vil gerne se på tværs 
af systemer, og vi vil gerne anvende 
avancerede algoritmer til at finde den 
information, vi leder efter. Eksempler 
kunne være at se på tværs af systemer 
for en patients kontakter med sund
hedssektoren for samlet set at kunne 
vurdere en borgers risiko for en akut 
genindlæggelse – eller muligheden 
for at anvende avanceret billedgen
kendelse på scanninger af øjet for at 
kunne understøtte en diagnosticering 
af sjældne øjensygdomme. Det ser man 
ikke så meget af. 

Hvorfor er den måde at  
anvende data på ikke mere 
udbredt, end den er? 

Det handler selvfølgelig mest af alt om 
historik og tradition. Lægefaget har jo 
i mange år været et ekstremt videns
tungt fag båret af en faggruppe, der har 
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været utroligt dygtige til at lære dette 
enorme pensum. Og det har til en vis 
grad jo faktisk virket. Yderligere har 
de redskaber, som lægerne historisk 
har fået, jo været måleredskaber, dvs. 
nye måder at bruge kameraer, scan
nere osv., som gav dem mere indsigt 
at forholde sig til og ikke redskaber til 
at håndtere målingerne og konkludere 
på baggrund af dem. Den opgave har 
traditionelt set ligget hos lægen selv, 
og derfor er de slet ikke vant til at tage 
imod de muligheder, som kunstig intel
ligens giver dem i dag. 

Men hvis sundhedssektoren 
ikke optager AI så hurtigt, som 
man kunne tro, men afventer 
og ser, hvordan mulighederne 
er senere, er det så ikke bare 
udtryk for en konservatisme, 
der måske er fornuftig fra et 
lægefagligt synspunkt? 
Det tror jeg ikke. Én ting er, at patien
terne jo gerne skulle have den bedste 
behandling, de kan få, også i dag, men 
der er faktisk en langt større risiko for 
sundhedssektoren ved at vente, og det 
er de private spillere på markedet. Ikke 
så meget privathospitalerne, men den 
del af markedet, der med forskellige 
mindre tiltag giver mulighed for at måle 
noget i kroppen og så give en tilbage
melding til brugeren.  

Det er eksempler som en DNAtest ud 
fra en blodprøve, der kan fortælle dig, 
hvordan du bedst træner, eller måske 
en app, der kan fortælle dig om din 
hjerterytme er sund ud fra pulsmålin
ger. Jeg mener, at den offentlige sektor 
risikerer at blive meget alvorligt pres
set, hvis de overlader banen med denne 
type målinger og data til forskellige 
private aktører. 

Og det er jo ikke ren paranoia. Der er 
allerede nu et stort pres på de prak
tiserende læger fra folk, der dels har 
googlet sig til et meget stort materiale 
om en mulig sygdom, men også folk, der 
har fået foretaget målinger fra en tred
jepart, og som på den baggrund ønsker 
et bestemt forløb i sundhedssektoren. 
Hvis man ikke griber den udvikling 
langt mere offensivt, så vil de prakti
serende lægers opgave blive presset 
over i en langt mere defensiv rolle, hvor 
de skal passe på udgifterne i resten af 
sundhedssektoren, men uden at have 
de diagnostiske redskaber til lægefag
ligt at modgå presset fra borgerne. 

Det lyder som om, du er  
bekymret for den tilgang, vi  
har i Danmark, hvor sundhed  
er forankret som en offentlig  
opgave, og som skal give fri  
og lige adgang til sundheds-
sektoren? 

Det er jeg faktisk også. Jeg – og resten 
af Enversion – mener, at det er vigtigt, 
at vi løser befolkningens behov for 
sundhed og pleje gennem den offent
lige sektor, og jeg tror, det haster med 
at få gjort data og analyse af data til en 
del af den måde, problemerne løses på 
– simpelthen for ikke at blive rendt over 
ende af private aktører. 

Men hvad skal den offentlige 
sektor gøre – hvad er det, der 
mangler? 

For det første er der jo rigtig mange 
muligheder for at analysere data på 
hospitaler, i den præhospitale indsats, 
i genoptræningen og i forebyggelsen – 
rigtig mange muligheder, som ikke bli
ver anvendt i dag. Man kan jo starte dér 
og gennem de eksempler skabe både 
mere accept af den måde at arbejde på 
og flere idéer til de næste områder, man 
kan kaste sig over. Og lægerne skal ikke 
være bekymrede. Der bliver masser 
af arbejde til dem fremadrettet også. 
Der er rigeligt at gøre. Langt de fleste 
løsninger vil jo blive sat op som beslut
ningsstøtte, forslag og ”Har du overve
jet at …”, hvilket giver lægerne mulighed 
for at få tænkt alle muligheder igennem 
og hjælp til at tage gode beslutninger 
tidligere. 
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Og hvis data fra en Endomondoapp 
eller en blodtryksmåler fra apoteket 
er en del af det, så skal man kunne 
bruge de data, så man har været hele 
vejen rundt om en patient og brugt al 
viden og alle de data, der var mulige for 
at kunne konkludere. Der er jo noget 
praktik, man skal have løst dér, men det 
kunne jo fx handle om at etablere en 
fælles standard for modtagelse af åbne 
data. 

Så hvis den udvikling inden 
for sundhedssektoren lykkes, 
hvordan ser et lægebesøg så  
ud i fremtiden? 

Jeg kan ikke tegne et færdigt billede, 
for der er jo mange ting, vi ikke ved 
endnu. Men jeg forventer, at lægen 
bruger al data, der er tilgængeligt på 
den smartest mulige måde – og at jeg 
derfor ikke kan få en bedre løsning ved 
at bruge et privat alternativ. 
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Daniel Aunvig  
er Senior Director for  

Advisory Services  
i SAS Institute 

Der tales meget om kunstig  
intelligens og analytics – og 
det med at analysere data er 
jo om noget SAS’ DNA gennem 
alle årene. Hvordan oplever  
du den seneste udvikling  
i interessen for kunstig  
intelligens? 
Jeg synes, der er utrolig meget snak og 
det, man måske kunne kalde ”trylle
støv”, altså snak om kunstig intelligens 
på et så overordnet og visionspræget 
niveau, at det helt slipper jordforbin
delsen. Der opstår helt urealistiske for
ventninger til, hvilke problemer kunstig 
intelligens skal løse på den korte bane, 
og en lang række teknologier bliver 
pludselig kaldt kunstig intelligens, fordi 
det er et modeord. Jeg er ikke nødven
digvis uenig i, at på den lange bane 
ændrer kunstig intelligens muligvis 
relativt mange kerneprocesser i vores 
samfund, men jeg synes, at diskussio
nen er en lille smule ude af proportio
ner ift. det kommercielle potentiale for 
langt de fleste virksomheder ift. en 23 
års horisont. 

Hvem producerer det  
tryllestøv? 
Det er vel nærmest sådan en form 
for kollektiv ekstase over en ny term. 
En term, der selvfølgelig sætter af på 
nogle reelle gennembrud, men som får 

Vejen frem er mere forretningsværdi 
og mindre tryllestøv 

SAS Institute

sit eget liv næsten helt løsrevet fra de 
teknologiske realiteter, som de ser ud 
lige nu. Jeg tror, branchen generelt ville 
have glæde af at se lidt mere pragma
tisk på det og fokusere på at skabe reel 
værdi. 

Men hvilken tilgang kommer 
SAS så med i stedet for? 
Vi forsøger først og fremmest at 
fokusere på, hvilke beslutninger eller 
processer kan blive bedre af at anven
de vores teknologi, uanset om det kan 
kategoriseres som kunstig intelligens 
eller ej. Vi skal være håndgribelige, og 
når vi skal hjælpe vores kunder med 
at se nye muligheder, så er det også 
gennem use cases, som vi har erfaring 
for, er relevante. Det er helt praktisk 
vores læring, at det er det, kunderne får 
mest glæde af. 

Og til det er der jo den interessante 
udvikling, at for fem eller ti år siden 
ville fx banker udelukkende høre 
branchespecifikke use cases – altså 
referencer fra, hvordan andre banker 
havde gjort. I dag vil banker meget ger
ne høre om, hvordan man gør inden for 
retail eller health care. Det er tydeligt, 
at området, hvorfra kunderne henter 
inspiration til at udvikle deres forret
ning, er blevet meget større. 
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Bliver kunderne skuffede, når 
man fjerner tryllestøvet? 

Det handler jo om at være tro mod, 
hvem man som virksomhed er. I Dan
mark er SAS til stede for at sælge soft
ware og sikre, at vores kunder er glade 
for den software, de allerede har, og 
som en del af det har vi en lang række 
praktiske erfaringer ift. advanced ana
lytics og machine learning, som vi gerne 
vil dele med vores kunder. Og det sker 
selvfølgelig, at der er nogen, der ønsker 
en fuldstændig omvæltning af deres 
forretning, men det er typisk ikke det, vi 
laver. Vi hjælper generelt kunderne med 
at skabe værdi ved at kunne træffe hur
tigere og/eller bedre beslutninger ved 
hjælp af advanced analytics/machine 
learning. Og det er en tilgang, som en 
del kunder er ret tilfredse med. Det gør 
det nemmere for dem at forstå, hvad 
det egentlig er, og nemmere for dem at 
kommunikere internt, hvad projektet 
handler om. Det betyder jo ikke, at vi 
ikke er seriøse omkring langsigtet inno
vation i vores centrale R&Dafdeling. 
De arbejder intenst med nye former for 
AI, deep learning, blockchain osv., men 
vi tager generelt nye capabilities til 
markedet lokalt, når de er kommercielt 
modne for bredere adoption. 

Har vi toppet? Er vi på vej  
ned i skuffelsen på Gartners 
hypekurve med hensyn til  
kunstig intelligens? 

Det er vi måske, men man kan godt 
nuancere det lidt. Det er jo ikke alle 
kunder og alle brancher, der per defi
nition skal gennem en skuffelse – eller 
desillusion, som Gartner kalder det. 
Der er også kunder, der har ramt et godt 
niveau, fået aktiveret nogle use cases, 
der virker for dem og passer til det ana
lytiske modenhedsniveau, som de p.t. 
befinder sig på organisatorisk. 

Men når tryllestøvet er fjernet, 
er kunderne så klar til at gå i 
gang, eller er der flere barrierer? 

Hovedbarrieren, der er tilbage, er 
typisk, at de operationelle processer 
i virksomheden ikke kan følge med. 
Det kan være tungt og vanskeligt at 
omstille arbejdsgange, som gør, at den 
intelligence, der bliver skabt, kommer 
helt ud i frontlinjen og ”arbejder”, men 
det er jo noget af det, vi og vores tætte
ste consultingpartnere også forsøger at 
afhjælpe med de use cases, vi arbejder 
mest med – at man kan se, hvor man 
skal hen, og hvordan den nye proces ser 
ud. Det formindsker ”time to value”. Vi 
ser desværre også en række virksom

heder, som har ambitionerne, men som 
har svært ved at finde den analytiske 
talentmasse, der skal til for at accele
rere udviklingen. 

Er forretningen og beslutnings-
tagerne parate, eller mangler 
der kompetencer? 

Man kan altid løfte kompetenceniveau
et, og jeg kan sagtens forstå, hvorfor 
det kan være svært for nogle at følge 
med i innovation, som udvikler sig eks
ponentielt Men man skal passe på med 
ikke at overdrive problemet. Det er i min 
optik leverandørernes ansvar at bryde 
det ned i et sprog og en begrebsverden, 
som gør det tilgængeligt. Det er så at 
sige os, der skal kunne nå over i kun
dernes verden, og ikke omvendt. Det er 
i hvert fald den ambition, vi forsøger at 
ramme markedet med. 

Og hvad med de udførende? 
Oplever du, at man godt  
kan skaffe tilstrækkeligt  
dygtige folk på det danske 
arbejdsmarked? 

Det er grundlæggende blevet sværere, 
både for kunderne og for os som leve
randører, primært fordi efterspørgslen 
for disse kompetencer er blevet udvidet 



48

til at komme fra en langt bredere vifte 
af industrier, men også skærpet af en 
international mobilisering og bevæ
gelighed. Men når det så er sagt, så 
oplever jeg en generation af yngre data 
sciencefolk, der har et højt ekspertise
niveau, som lærer ekstremt hurtigt, og 
som leverer løsninger af høj kvalitet. 

Der, hvor kompetencerne er mest 
vanskelige at få, er folk, der har erfaring 
med at forbinde et forretningsproblem 
med en analytisk løsning. De ressour
cer er knappe. Men så må vi udvikle 
dem selv, for det er jo dem, vi skal have 
for at finde de næste use cases, og som 
kan bringe teknologien i spil – ikke for 
teknologiens egen skyld, men fordi den 
netop forbedrer en specifik use case i 
en beslutningsproces. 
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Kim Escherich er Executive Innovation Architect i IBM 

Hvad er det for et paradigme-
skift, du mener, vi er på vej  
ind i? 

Kunstig intelligens giver sammen med 
andre nyere teknologier mulighed for 
at løse opgaver på en ny måde, og fordi 
teknologien kan efterligne menneske
lige egenskaber i problemløsningen, er 
variationen og antallet af opgaver, det 
handler om, meget omfattende. 

Vi er vant til, at opgaver, der er fysisk 
krævende eller meget ensartede, bliver 
håndteret af maskiner, så ingen undrer 
sig over, at vi har maskiner til at arbejde 
i grusgrave, eller at mange produkter 
bliver til på et samlebånd, hvor de bliver 
sat sammen af robotter. Men den nye 
bølge af teknologiske muligheder tager 
fat på langt mere komplekse opgaver. Vi 
har i IBM arbejdet med fx at understøt
te pensionsselskaber med at gennem
gå materiale, der tidligere blev læst af 
medarbejdere, og vi har med løsningen 
ROSS vist, at kunstig intelligens kan 
løse opgaver, som normalt ville blive 
håndteret af advokater eller juridiske 
assistenter. Tidligere har teknologiske 
forbedringer primært taget den nedre 
del af kompetencekurven, men nu er 
det også vidensarbejdere ved skrive
bordene, der bliver udsat for hård kon
kurrence fra teknologien, og det er nyt. 

Samfundet står foran et  
paradigmeskift, hvor digital  
dannelse bliver vores kompas 

Men er det nok til at kalde det 
et paradigmeskift? 

Man kan jo altid diskutere, hvad man 
skal kalde det, men man skal huske 
på, at det handler om meget store 
forandringer. Hvis vi tager området med 
arbejdskraft, der kan erstattes, så kan 
vi jo se, at når selvkørende biler en dag 
om ikke så forfærdeligt længe bliver 
sikre nok til at være standard, så er det 
pludselig et godt spørgsmål, hvad de 
cirka 3,5 millioner lastbilchauffører i 
USA så skal lave. Det er altså omkring 
1% af hele befolkningen alene på et 
enkelt område som lastbilkørsel. Den 
samlede andel af befolkningen, hvis 
job vil komme under pres af teknologi
ske løsninger inden for en overskuelig 
fremtid, kender vi ikke, men McKinsey 
lavede jo en rapport, der anslog, at i 
Danmark vil omkring en halv million 
jobs forsvinde inden 2030 på grund af 
teknologiske løsninger. Samme rapport 
anslog også, at der ville blive skabt lidt 
flere nye jobs, og det må man jo håbe, 
men også hvis det skulle vise sig at 
være rigtigt, så kan man godt tillade sig 
at kalde den overgang for et paradigme 
skift. 
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Kan man tænke på disruption 
af forretningsmodeller som en 
del af paradigmeskiftet? 

Ja, bestemt. Det er et efterhånden 
næsten fortærsket emne, men det er 
jo stadig sandt, at de nye teknologi
er bredt forstået – og altså ikke blot 
kunstig intelligens – giver helt nye 
forretningsmuligheder, og at disse nye 
muligheder fortrænger eksisterende 
forretningsmodeller. I dag har internet
tet gjort telefonbøger næsten overflødi
ge, streamingtjenester har udkonkurre
ret fysiske videolejebutikker, Uber truer 
taxabranchen, og annoncemarkedet i 
danske medier er presset af YouTube. 

Endelig er der jo dataaspektet, fordi 
data er råstoffet for anvendelsen af 
kunstig intelligens. Grunden til, at vi 
kan anvende kunstig intelligens til at 
bekæmpe kræft, er jo, at vi har data på 
kræftpatienters forløb, digitalisere
de billeder osv. Men data er også det 
element, der kræver særlig opmærk
somhed og disciplin af både brugere og 
professionelle. 

Tænker du her på EU-datafor- 
ordningen ”General Data  
Protection Regulation (GDPR)”? 

Ja, blandt andet. GDPR er en positiv 
udvikling, fordi den lægger et niveau af 

forbrugerbeskyttelse, og det tror jeg, er 
nødvendigt, for med alle de dataspor, 
vi efterlader os på en almindelig dag, 
har vi brug for at være sikre på, at disse 
data bliver håndteret forsvarligt. Og så 
starter GDPR jo en offentlig samtale 
om, hvad der er fornuftigt og rimeligt, 
og det ser jeg også som noget positivt. 
Hvis man vil se et negativt eksempel på 
håndteringen af data, kan man se lidt 
nærmere på det kinesiske kreditsco
ringssystem ”Sesam Credit”, som jeg 
finder ret bekymrende. 

Ser du den forandring, vi som 
samfund står over for, som  
noget positivt eller negativt? 

Den er jo klart begge dele. Man kan 
se på arbejdsløshed, øget ulighed 
og privacy, men det er jo den samme 
teknologiske forandring, der vil gøre, 
at pesticider bliver afløst af teknolo
gi, der luger mekanisk, at landminer i 
konfliktområder kan indsamles eller 
destrueres af robotter, at medicin bliver 
individuel og kommer til at virke langt 
bedre, at medicinsk diagnosticering 
bliver langt bedre end tidligere osv. Der 
er ingen tvivl om, at kunstig intelligens 
sammen med datarevolutionen vil gøre 
mange gode ting for os og gøre os både 
sundere og mere velstående. 

Så paradigmeskiftet er  
omfattende og vil forandre 
verden omkring os. Men  
kræver det også en mental 
forandring inde i os selv? 

I høj grad. Alene det, der handler om, 
hvordan vi forholder os til en teknolo
gi, der kan udvikle egne løsninger på 
problemstillinger, som vi har set det 
med fx AlphaGo, og hvor vi efterfølgen
de skal gøre en indsats for overhovedet 
at forstå, hvad det er, maskinen er 
kommet frem til. Sådan er det jo ikke 
med selv kompliceret funktionalitet 
baseret på regler, vi selv har stillet op, 
og som dybest set bunder i menneskets 
egne erfaringer. Her er det maskinens 
erfaringer, der er grundlaget, og vi står i 
forhold til den viden, som erfaringerne 
indeholder, lidt på sidelinjen, og vi skal 
forholde os til bias og kvalitet i de data, 
vi bruger til at træne maskinerne med. 

Men det er også noget, der kræver en 
mentalitetsændring hos erhvervsledere 
og politikere – ja, i os allesammen som 
borgere i en ny virkelighed. 

Hvordan er lederskabet i dag, 
og hvordan skal det forandre 
sig? 

Jeg oplever, at de fleste ledere kan 
mærke, at der er ved at ske noget 
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vigtigt, men samtidig ikke rigtig ved, 
hvordan de skal gribe det an. Så der 
kommer nemt til at ske det, at der 
ansættes et par fyre med ternede 
skjorter i en innovationsgarage, og 
så bliver AI noget, der foregår nede i 
hjørnet, og som ikke rigtig flytter noget. 
Ledelsen mangler mere reel viden om 
kunstig intelligens og en accept af, at 
det har strategiske implikationer. Der er 
brug for at løfte næsen fra regnearkene, 
se mulighederne og komme videre fra 
buzzwordniveauet. 

Den politiske ledelse er tilsvarende lidt 
for tilbageholdende efter min smag. Jeg 
forstår godt, at det er svært at disku
tere et emne, der er komplekst, og som 
handler om, hvad der formentlig sker 
om fem til ti år, men det er jo sådan, 
politik også kan være – at man forsø
ger at være fremsynet og tage de rette 
diskussioner i dag. 

Men vi er jo et af verdens mest 
digitaliserede samfund – hvor 
slemt kan det være? 

Det er rigtigt, at Danmark som regel er 
i toppen af ranglister som fx ”Digital 
Evolution Index” fra The Fletcher School 
at Tufts University, hvor vi lå nummer 4 
ud af 60 lande i forhold til digitalisering. 
Det skyldes bl.a. nogle af de tidlige 
beslutninger, der blev truffet i slut 

60’erne, om registre som CPR, BBR og 
CVR, at internettet er udbredt osv., men 
det er med til at give os en tilbagelæ
net tilgang, og hvis man ser på listen 
”Momentum Index”, der viser udviklin
gens tempo, ligger vi nummer 56 ud af 
60. Knapt så imponerende.  

Hvad kan eller bør vi som  
borgere gøre for at ruste os til 
det omtalte paradigmeskift? 

Der er selvfølgelig det klassiske svar 
om viden og mere viden om det digitale 
område. Men der er også en del, der 
handler om digital dannelse – altså 
underliggende værdisæt. Et kompas, 
som vi anvender, når regler, struk turer 
og logik ikke slår til, og vi står i en  
uforudset situation omgivet af usik
kerhed. Ligesom Grundtvig arbejdede 
for folkeoplysning og inspirerede til 
højskolerne, er der brug for en bølge, 
der giver os den dannelsesmæssige 
ballast til at navigere i et digitalt sam
fund. Det er en af grundene til, at jeg 
sammen med andre har startet Nordic 
Bildung, der er en blanding af tænke
tank, fremtidsforskning og folkeop
lysning, hvor vi håber at understøtte  
en bred dannelse, der gør os parate  
til fremtiden. Vi har som samfund  
før stået i komplekse situationer og  
er kommet godt igennem. Det kan vi 
også denne gang.  

Vi skal blot være opmærksomme på 
forandringen og forberede os på den 
rigtige måde. 
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Peter Kyvsgaard er en del af Microsoft  
Danmark med ansvar for ”Data og AI”  

samt leder af det program, der hedder  
AI Ambassadors. Han har arbejdet med  

data og avanceret dataanalyse i 20 år,  
herunder også en del år som praktiker. 

Kan du fortælle lidt om,  
hvordan Microsoft ser AI, og 
hvor der primært satses? 

AI er et område, som Microsoft satser 
massivt på. Vi har p.t. mere end 8.000 
udviklere, der i en eller anden form er 
i berøring med produktudvikling, hvor 
AI spiller en rolle. Derudover har vi en 
række forskere tilknyttet, som udfører 
det, man vel kan kalde grundforskning 
på området. 

I forhold til vores produkter ser vi AI 
spille en rolle på to forskellige områ
der. Microsoft har altid arbejdet med 
produkter, der forbedrer menneskelig 
produktivitet, herunder fx Dynamics 
365. Her ser vi AI indgå som et næste 
naturligt skridt for at løfte disse pro
dukter yderligere. Vi har også en strate
gi om at være åben. Ikke blot som i, at vi 
omfavner open sourceteknologi, men 
også forstået på den måde, at hvad 
som helst skal kunne køre i Azure. Her 
stiller vi en platform til rådighed, hvor 
organisationer kan anvende AI. Netop 
clouden er jo oplagt som platform for 
arbejdet med AI, da organisationer der
med kan overkomme udfordringer med 
storage og compute power. 

Kunstig intelligens er for alle

Microsoft

Du sidder med ansvaret for  
jeres AI Ambassadors- 
funktion. Hvad går det ud på? 

Vi har allesammen en travl hverdag, og 
der er ofte ikke tid til at sætte sig ind 
i nye buzzwords som fx AI og vurdere, 
om det blot er smarte marketingbe
greber, eller om de reelt dækker over 
noget, der kunne være relevant for mig 
og min organisation. Det gælder både 
eksternt for vores kunder og partnere 
samt internt for kolleger, som måske 
ikke har det store kendskab til AI. Da vi i 
Microsoft satser så massivt på AI, vil vi 
gerne understøtte denne satsning med 
en funktion, der både fortæller de gode 
historier og praktiske eksempler om AI, 
samt gør alle i Microsoft i stand til at 
tale om AI med deres kunder. 

Hvordan ser Microsoft det  
danske marked ift. modenhed? 
Overordnet set er det danske marked 
relativt modent ift. resten af verden. 
Der er selvfølgelig nogle brancher, som 
fx den finansielle sektor og telebran
chen, der er længere fremme end 
andre. Men i sektorer som fx transport, 
logistik og produktion bobler det rigtig 
meget. Det har vi ikke rigtig set før. Det 
virker som om danske – og også  
nordiske  virksomheder har turdet 
tænke AI ind tidligt.  
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Og dette skal kombineres med, at vi ser 
en partnerkanal, som også har været 
rettidige i deres fokus på området. 

Det, vi ser, i de mere AImodne sektorer, 
er, at der sker et opbrud, ift. hvem der 
arbejder med data og AI. Der er et gene
rationsskifte i gang inden for analytics, 
hvilket igen betyder, at virksomhederne 
er begyndt at arbejde med området på 
en ny måde. Vores observation er, at 
det virker som om, at disse nye måder 
at arbejde på, fx mere udbredt brug 
af open sourceteknologi, resulterer i, 
at virksomhederne bliver i stand til at 
producere AIløsninger hurtigere. 

Hvordan ser det ud, hvis I  
sammenligner organisationer-
nes parathed med kompetence- 
siden? 

Vi oplever, at der er mange, der overve
jer og diskuterer, hvordan AI kan anven
des, men ikke så mange, der bruger AI i 
praksis. 

Der foregår rigtig mange gode ting på 
uddannelsessiden, men der er dog 
stadig et stykke vej fra skolebænken 
til den praktiske erfaring. Der er nogle 
lande, hvor talentmassen p.t. er større. 
Det betyder bl.a. også, at vi ser en del 
danske virksomheder, som benytter 
internationale ressourcer på AIområdet. 

Vi ser derfor en række virksomheder 
være kreative, ift. hvordan de orga
niserer arbejdet med AI. Da det her 
område begyndte at rykke for alvor, var 
der utroligt stort fokus på rollen som 
”data scientist”, som jo nærmest var et 
renæssancemenneske. Her har udvik
lingen vist, at der simpelthen er alt for 
få mennesker, der individuelt kan dæk
ke alle de kompetencer, data science 
dækker over. Derfor er vores oplevelse, 
at data science i dag i udpræget grad er 
en holdindsats, hvor kompetencerne er 
spredt ud over flere ressourcer. På den 
måde har det været muligt at kombine
re ressourcer med statistisk baggrund, 
der kommer direkte fra universitetet 
med mere erfarne ressourcer, der har 
en bedre forståelse for de itmæssige 
sider. 

Er der forskel på den måde, 
små og større virksomheder 
tilgår AI som område? 

Først og fremmest er det interessant, 
at virksomheder af alle størrelser enten 
er interesseret i AI eller allerede anven
der det i dag. Her har udviklingen inden 
for cloud klart været en katalysator for 
specielt mindre virksomheder, der har 
kunnet tage de første skridt uden at 
skulle foretage store teknologiinveste
ringer. 

Derudover er der selvfølgelig nogle 
forskelle, der bunder i størrelsen af 
organisationen. Mindre virksomheder 
har en tendens til at være mere oppor
tunistiske og drevet af den specifikke 
case. Større virksomheder giver måske 
mere plads til at eksperimentere og 
kan godt have mindre teams, der arbej
der med AI, uden at det dog betyder, at 
AImodeller sættes i produktion. Der 
kan mindre virksomheder måske have 
en fordel, da det kan være sværere at 
produktionssætte modeller i en større 
virksomhed – specielt hvis det påvirker 
etablerede forretningsprocesser. 

Hvilke fællesnævnere ser du  
så hos de organisationer, der 
har taget AI til sig? 

Der er et udpræget fokus på værdi, 
både ift. hvor den kan hentes, men også 
ift. hvordan den kan realiseres. På et 
højere plan har de mest succesfulde 
virksomheder også indarbejdet data og 
AI som en del af strategien. Der er med 
andre ord en tydelighed – en plan – for 
hvordan man vil udnytte teknologien til 
at eksekvere strategien. 

Det betyder så også, at virksomheder
ne har et ret jordnært forhold til AI og 
anvendelsesmulighederne og mere 
ser udbredelsen af AI i den enkelte 
organisation ske gradvist fremfor som 
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en stor disruptiv ændring. Godt nok er 
personer som Elon Musk interessante, 
men der er altså lang vej fra amerikanske 
moonshots til hovedparten af danske 
organisationers hverdag. Her handler 
det om at styrke mennesket i det, vi 
laver – ikke overflødiggøre det. 
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Jesper Schleimann er Digital Transformation  
Officer for SAP i Nordeuropa. Han har en  
baggrund inden for undervisning, salg og  

forretningsudvikling i virksomheder som CSC og 
SAS Institute. Han har fokus på at hjælpe kunder 

med at simplificere deres digitale transformation 
og etablere deres intelligente fremtid. 

Hvordan ser SAP på området 
kunstig intelligens? 

Hos SAP ser vi for tiden, at det, der p.t. 
driver kunstig intelligens er machine 
learning, og qua vores status inden for 
analytics fylder det selvfølgelig en hel 
del. Vi har allerede en række interes
sante kundeprojekter, men ser selvføl
gelig gerne, at der sker endnu mere. Vi 
arbejder også med en række interes
sante partnerskaber med selskaber 
som fx Google, som vi også udvikler 
teknologi sammen med. 

På produktsiden arbejder vi med AI 
på forskellige måder. For det første 
stiller vi en platform til rådighed, hvor 
organisationer kan udvikle deres egne 
løsninger. Her sørger vi bl.a. for integra
tion til R og Tensorflow. For det andet 
arbejder vi intensivt på at indlejre AI 
i eksisterende og nye forretningsløs
ninger i vores portefølje af forretnings
applikationer. Når en væsentlig del af 
alle finansielle transaktioner i verden 
i dag sker i SAPteknologi, er der god 
grobund for at udvikle løsninger, der 
understøtter dette arbejde, fx matching 
af indkomne regninger med indkøbs
ordrer. Endelig er AI også en integreret 
del af vores digitale assistent, som kan 
opfattes som en slags Siri for virksom
heder og medarbejdere. Her tror jeg 
også, vi kommer til at se en stor udvik

Kunstig intelligens er ikke science 
fiction – det sker her og nu

SAP

ling inden for voicedelen, som rummer 
så utroligt stort potentiale. 

Hvad er der så størst interesse 
for hos kunderne? 
Der er p.t. størst interesse for de løs
ninger, hvor AI er indlejret i produkter. 
Der ser vi en god adoption, og det giver 
jo også god mening først at benytte 
AI i samspil med eksisterende forret
ningsprocesser, hvor vi kan høste de 
lavthængende frugter. De kunder, der 
vælger selv at udvikle løsninger, skal 
oftest have en eller anden form for 
ekstern support, ikke blot til det tek
nologiske, men også fordi der ofte skal 
ændres mindset for at få det maksima
le ud af den nye løsning. 

Der er også forskelle i adoptionen 
mellem de forskellige brancher. Vi ser 
modenheden i bank og finanssektoren 
være ret høj efterfulgt at retail, hvor 
udviklingen for tiden er drevet af, hvad 
der sker på web og mobil, og hvordan 
den fysiske butik kommer til at intera
gere med den digitale verden. Der har 
også i nogle år været tale om Industri 
4.0. Det tror vi også kommer til at rykke 
for alvor inden for ret kort tid. 
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Ser du noget, der adskiller 
Danmark og Norden fra resten 
af verden? 

Vi er generelt meget modne på områ
det i Norden og meget åbne over for 
nye muligheder. Dog er vi måske ikke 
så risikovillige når der skal træffes 
beslutninger om større investeringer. 
Derfor bliver de fleste projekter også 
på kendt grund, hvor der løbende laves 
mindre forbedringer i stedet for de 
større satsninger, hvor der kan tjenes 
mange penge. 

Derudover har vi i Danmark et ret unikt 
syn på privacy, der betyder, at hvis der 
kan laves innovation på det område, 
vil vi stå rigtig stærkt. Vi har fx selv et 
samarbejde med Google, hvor vi kigger 
på, hvordan man bedre kan håndtere 
privacy inden for rammerne af Googles 
løsninger. 

Hvis vi vender blikket fra risiko- 
profilen, hvordan ser I så på det 
generelle kompetenceniveau 
på AI- området? 

Der er klart nogle mangler ift. mæng
den af ressourcer. Det skyldes primært, 
at nogle områder, som tidligere måske 
var nicheområder, nu er blevet main
stream. Det gælder fx AI i marketing. 

Det har været medvirkende til at tøm
me ressourcepuljen. 

På den positive side er der i uddannel
sessystemet opmærksomhed omkring 
den p.t. manglende båndbredde. 
Derudover har vi også selv gennem 
vores SAP Next Geninitiativ en række 
aktiviteter for at øge båndbredden. 

Hvad ser du ellers, der er behov 
for hos virksomhederne? 
Som jeg ser det, står vi lige på ind
gangen til en periode, hvor der vil ske 
massive ændringer i den måde, virk
somheder fungerer på – både internt 
og i relation til både leverandører og 
kunder. Det er man nødt til at erkende. 
Den proces er der heldigvis mange, 
der allerede er i gang med. Det, der er 
ved at gå op for flere og flere, er, at al 
den her snak om kunstig intelligens og 
machine learning ikke er science fiction 
– det er noget, der sker og fungerer her 
og nu. 

Der kommer til at ske ændringer i den 
måde, mennesket interagerer med 
teknologi. Her er der allerede fuld gang 
i tiltag ift. automatisering etc., men det 
er jo blot begyndelsen. Det er i dag kun 
en lille procentdel af alle job, der kan 
automatiseres fuldt ud. Der er dog en 
lang række opgaver, som kan automati

seres. Det betyder, at indholdet i jobbe
ne vil ændre sig. Den ændring har vi slet 
ikke set det fulde omfang af endnu. 

Der sker også ændringer i den måde, 
virksomheder omfavner ny teknologi 
på. Hos mange af de store techvirk
somheder er metoder som sprint og 
Design Thinking en integreret del af 
den måde, de arbejder på. De metoder 
mener vi i SAP, at andre virksomheder 
vil få gavn af at bruge i forbindelse med 
udviklingen af løsninger, der indeholder 
AI. I SAP har vi benyttet Design Thinking 
i over 10 år i både vores kerneudvikling, 
men også i samspillet med kunder. 

Hvad ser du ellers af trends og 
ændringer, der vil påvirke os? 
Samfundsmæssigt betyder ændrin
gerne, at nogle job vil forsvinde. Det er 
ikke overraskende. Pointen er, at der 
selvfølgelig vil opstå nye job. Det har vi 
jo bl.a. set tidligere, da vi overgik fra at 
være landbrugssamfund, til hvor vi er i 
dag. Usikkerheden er, hvor lang en tids
periode overgangen vil strække sig over. 

Derudover kommer arbejdsmarkedet 
også til at ændre sig. Vi kommer til at 
opleve fremtidige generationer, som er 
født ind i den udvikling, vi taler om her. 
De kommer til at have helt andre hold
ninger og forventninger til det at arbejde. 
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Vi ser allerede tegn på den udvikling i 
USA, hvor utroligt mange unge ikke er 
interesseret i standardjob, men i stedet 
selv starter små virksomheder. 

Det kommer til at forandre den måde, 
ledelse bør udføres på. Der kommer fx 
ledere til at blive endnu mere udfordret 
på at dokumentere formålet med arbej
det. Det kommer også til at forandre 
den måde, man opbygger partnerska
ber på. Tidligere har man måske haft 
en tendens til at omfavne meget af ens 
værdikæde selv. Fremover kommer vi til 
at tale om og se mange flere eksempler 
på økosystemer, hvor en virksomhed 
måske mere er facilitator for en kunde 
fremfor den eneste sælger. 

Endelig kommer udviklingen også til 
at forandre de forventninger, virksom
heder har til nyuddannede. Der peger 
udviklingen i retning af, at det i endnu 
højere grad bliver forventet, at nyud
dannede skal kunne levere fra starten i 
deres første job. Det betyder, at man fra 
uddannelsesside skal forberede stude
rende på at lave fx tekniske prototyper. 

Vi er tæt på et tipping point, og det  
bliver virkelig interessant at følge 
udviklingen på nærmeste hold. 
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Søren Rinnov Østergaard  
er administrerende direktør  

i Fujitsu Danmark 

Vi kom til at tale sammen på 
baggrund af et projekt, Fujitsu 
har haft med Siemens Gamesa 
i Aalborg – kan du fortælle lidt 
om det projekt? 

På Siemens Gamesas fabrik i Aal
borg laver man vinger til vindmøller 
af glasfiber. Det er meget store vinger, 
der, når de ligger ned, har en længde 
op til 75 meter og en højde på 6 meter. 
Glasfiber er et stærkt materiale, men 
hvis der er en defekt, bliver det svagere, 
og vingen kan gå i stykker eller i værste 
fald knække. 

Udgifterne forbundet med en defekt 
vindmøllevinge er enormt store, og 
derfor er kravene til kvalitetskontrol 
på fabrikken tilsvarende høje. Kort 
fortalt skal en vinge simpelthen være 
fejlfri, når den forlader fabrikken, og 
derfor brugte man i den oprindelige 
tilgang meget lang tid på at gennemgå 
vingen. Det gjorde man ved at anvende 
ultralydssignal og manuelt se signa
lerne igennem for unormale forhold. En 
proces, der normalt tog omkring 68 
timer udført af nogle af de mest erfarne 
ingeniører. 

Den løsning, vi har udviklet sammen 
med Siemens Gamesa, fungerer 
ved, at signalet fra ultralydssenso
rerne oversættes til et billede, som 
kan analyseres af en algoritme med 

Løsninger med kunstig intelligens skal 
udvikles i tæt samspil med forretningen,  
og det kræver nytænkning inden for it 

Fujitsu 

kunstig intelligens, og at forhold, der 
er unormale, opdages automatisk. Når 
det sker, tilkaldes ingeniørerne, der så 
kan vurdere, om det, der er unormalt, 
er et problem i forhold til den kvalitet, 
der skal leves op til. Årsagen til, at 
den kunstige intelligens kan finde de 
unormale forhold, er, at den jo kan se, 
om der er forskel på det, den ser på den 
givne vinge, og alt det data fra normale 
vindmøllevinger, som den har set over 
tid. Allerede i løbet af cirka 20 datasæt 
var resultatet ret godt, og inden for en 
måned var algoritmen bedre til at finde 
fejl end et menneske. 

I dag tager processen kun 1 time og  
45 minutter, så tidsbesparelsen er  
markant, og vi ser i Fujitsu store mulig
heder for at gå videre med teknologien 
både inden for ultralyd, men også med 
andre signaltyper som fx røntgen eller 
fra termiske sensorer. 

Fujitsu har jo mange projekter 
og driftsopgaver, men det her 
var af en lidt anden karakter. 
Kan du prøve at beskrive  
forskellene? 

Opgaven med Siemens Gamesa gav 
selvfølgelig værdi for kunden, men 
den var også god for Fujitsu, fordi den 
viste en ny måde at arbejde sammen 
med vores kunder, som vi kommer til 



Kunstig intelligens  
i Danmark 2018

59

at anvende langt mere i fremtiden. Vi 
kalder det digital cocreation, og det er 
en situation, hvor kunden har et behov, 
men hvor der endnu ikke er defineret 
en løsningsbeskrivelse. 

Derfor arbejder man meget tæt sam
men og meget iterativt i et projekt, 
der har langt mere karakter af fælles 
udvikling og afprøvning af muligheder. 
Det betyder jo, at vi siger til kunden, at 
vi ikke ved præcis, hvordan problemet 
skal løses, men at vi har nogle meget 
dygtige folk med dokumenterede 
erfaringer og er villige til dele risikoen 
og lave en anden kommerciel model til 
denne type af projekter. 

I den type projekt, hvordan 
kommer man i gang, og hvem 
kommer med idéerne? 

Udgangspunktet er at forstå, hvad kun
den egentlig har brug for. Vi har løbende 
en dialog med Siemens Gamesa, og i 
den sammenhæng kom udfordringen 
med den tidskrævende kvalitetssik
ring af møllevingerne op. Vi lyttede til, 
hvordan man løste opgaven i dag og 
mente, at vi kunne finde en løsning, der 
gennem dataanalyse gjorde det på en 
bedre måde. 

Men det er jo ikke noget, man bare gør. 
Vi har vendt og drejet projektet grundigt, 
fordi det kræver særlige ressourcer fra 

begge sider at gennemføre det, og inde 
i dette projekt er der jo blevet prøvet 
mange idéer af – idéer til andre typer 
sensorer, analyse af signalet osv. 

Hvor fandt I de matematiske  
og tekniske kompetencer  
med viden inden for kunstig 
intelligens? 

Den type dybe ekspertressourcer giver 
det ikke mening for os at ansætte i 
Danmark. Det er svært at finde de 
rette ressourcer, og det ville også være 
vanskeligt for os at udnytte dem fuldt 
ud. I stedet gjorde vi brug af det hold 
af data scienceeksperter, som Fujitsu 
har i London, som fløj til Aalborg mange 
gange og havde et tæt samarbejde 
med kundens medarbejdere for at få 
en tilstrækkelig forståelse af virkelig
heden til at kunne arbejde med data. 
Men vi har et samarbejde med Alexan
dra Instituttet om at udnytte lidt mere 
brede analytiske ressourcer, der kan 
gennemføre workshops med kunden 
og identificere og beskrive problemstil
lingen. 

Den måde at arbejde på – hvad 
er det, der gør den anderledes 
fra, hvad I plejer? 

De projekter, hvor man anvender kunstig 
intelligens til at lave en forretnings

udvikling, er anderledes for en klassisk 
itleverandør af flere grunde. Først og 
fremmest fordi leverancen ikke er til it 
afdelingen selv, men derimod til forret
ningen, og at dialogen undervejs derfor 
primært er med forretningen. Men også 
fordi projekter af denne karakter er 
langt mindre klart beskrevet fra starten 
af. I klassiske itprojekter bestiller 
kunden en bestemt leverance, som 
leverandøren så udfører, men i de her 
projekter bestiller kunden så at sige 
løsningen af et problem, men ikke en 
forudbestemt måde at løse problemet 
på. 

Det er virkelig spændende rejser 
sammen med kunderne, fordi vi er med 
til at udvikle deres forretning gennem 
anvendelsen af data. Vi er med til at 
gennemføre en digital transformation 
sammen med kunden. 

Hvordan ser du den offentlige 
sektor ift. til den måde at  
arbejde på i sammenligning 
med det private? 

Jeg ser fire forskellige typer af motiva
tion for digital transformation: reduk
tion af omkostninger, øget kundeviden, 
udvikling af produkter og disruption  
af forretningsmodeller. I det private 
forsøger man at gentænke hele forret
ningsmodellen, mens man i den offent
lige sektor er meget optaget af at opti
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mere eksisterende processer, hvilket 
er nødvendigt for at klare de løbende 
effektiviseringskrav. Så jeg tror nok, at 
det offentlige er fint med i udviklingen, 
men det, der driver det offentlige, er lidt 
anderledes end i det private. 

Den offentlige sektor har så yderligere 
den udfordring, at der er nogle rammer 
for indkøb gennem SKI, som er designet 
til klassiske itprojekter og ikke til den
ne nye type cocreation. Det skaber lidt 
udfordringer, men i mange situationer 
kan man finde en vej frem trods alt. 

Det ser ud til, at små opstarts-
virksomheder har lettere ved 
at tage de mest avancerede 
teknologier til sig, mens de  
store organisationer kæmper 
en hårdere kamp for at trans-
formere sig – er det også sådan, 
du ser det? 
Ja, den sammenhæng tror jeg er helt 
korrekt, og der er formentlig to for
klaringer. Den første er økonomisk og 
handler om, at når man gennem kun
stig intelligens udvikler en ny ydelse, 
vil man ofte kannibalisere sine øvrige 
produkter eller ydelser i en overgangs
fase. Det udgør en risiko, og hvis det i 
øvrigt går godt med virksomheden, er 
der jo ikke grund til at løbe den risiko. 
Den anden er ledelsesmæssig og hand
ler om, at det simpelthen er en større 

opgave at ændre adfærd og processer i 
en stor organisation. 

Vi, der arbejder med kunstig 
intelligens og interesserer sig 
for, hvordan det kan anven-
des – man kan måske kalde os 
”evangelister” – oplever ofte, 
at toplederne er langt mere 
konservative og forsigtige med 
at inddrage den nye teknologi. 
Hvad skyldes det? 
Jeg tror, det er en problemstilling, 
hvor evangelisterne har det helt lange 
sigte – altså ser meget langt frem og 
hinsides udfordringerne, som visionære 
jo gør og skal gøre. En direktør derimod 
har også et mere kortsigtet perspektiv, 
der også har opmærksomhed på de 
omkostninger, som en transformati
on jo også typisk giver, og i øvrigt skal 
tilfredsstille en ejerkreds, der typisk 
stiller krav til indeværende kvartal eller 
finansår. Hvis man oveni dette lægger 
en adfærdsregulerende bonusmodel og 
ser på en gennemsnitlig direktørs tid i 
jobbet, tror jeg, vi kan være ved at se en 
af forklaringerne. 

Og så er der måske også det, at en 
direktør kan have vanskeligt ved at 
gennemskue både potentiale og risici 
ved kunstig intelligens – dels fordi det 
ikke har været på skoleskemaet, og 
dels fordi det jo er ret kompliceret. 

Men hvor skal direktøren så 
gå hen for at blive klogere på 
området? 

Hm, det er virkelig et godt spørgsmål. 
Direktøren har jo brug for en trusted 
adviser, som man kan finde enten på 
universiteter, i konsulenthusene eller 
i teknologivirksomhederne, men alle 
har jo deres egen vinkel på verden, så 
i sidste ende handler det om personlig 
tillid. Tillid til, at personen er kompetent 
inden for kunstig intelligens og samtidig 
fører en dialog, som han kan stole på. Så 
det er ikke nemt, men det er jo vigtigt, 
at han får taget de rigtige beslutnin
ger, fordi kunstig intelligens er en af de 
teknologier, der kan vende op og ned 
på forretningen. Hvis han prøver noget 
af, og det ikke virker, har han investe
ret uden at få det ud af det, han havde 
håbet. Men omvendt, hvis han vælger 
kunstig intelligens helt fra, risikerer han, 
at konkurrenterne bliver for stærke, eller 
at hele industrien bliver forandret med 
nye forretningsmodeller. Så han er i den 
forstand tvunget til at tage stilling og for 
at kunne gøre det, er det fornuftigt at 
have nogen at rådføre sig med.
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Mikael Munck er grundlægger og CEO for 2021.AI. 
Mikael har 25+ års erfaring fra teknologisektoren. 

Senest var Mikael Global Head of Technology og 
Operations hos Saxo Bank. Tidligere havde Mikael 

en række CEO og lederstillinger inden for teknologi. 
Mikael er formand for Copenhagen FinTech,  

samt investor og bestyrelsesmedlem i en række  
andre teknologi virksomheder. I 2012 udnævnt  

til CIO for året af Danish Computerworld.

Firmaet 2021.AI er startet i 
november 2016 og altså ikke 
særlig gammelt. Hvordan kom 
I ind på det her område – hvad 
satte det hele i gang? 

Vi er en gruppe mennesker, som har 
arbejdet med teknologi i mange år, og 
jeg sad selv i en stilling i Seier Capi
tal, hvor opgaven blandt andet var at 
investere i virksomheder, hvor AI og 
den dataanalytiske del var stærk. Men 
hver gang vi kom ud og besøgte de 
mulige virksomheder, var det typiske 
billede – lidt karikeret sagt – der var 
ingen teknologiekspertise, og der sad 
en ph.d. ovre i hjørnet og kiggede lidt 
på data. Og selvom de tit var dygtige 
analytisk, var vi ikke imponerede over 
det teknologiske niveau og begyndte 
at tænke, at der var en mulighed for at 
lave noget selv. 

Men havde I selv et ønske om at 
arbejde med data, eller var det 
alene en mulighed i markedet? 

Begge dele og en mulighed opstod, da 
Bjarne Riis og Lars Seier Christensen 
samtidig ønskede at lave en trænings
app til cyklister, der skulle hjælpe dem 
til at træne optimalt. Det viser sig, at de 
fleste overtræner, og til denne mulighed 
ønskede vi at måle væsentlige data 
om kroppen og så konkludere, om det 

Teknologiske komponenter  
sat rigtigt sammen 

var tid til at restituere eller træne. Men 
at opstille regler for, hvornår det er tid 
til at gøre det ene og andet, er meget 
komplekst, og det er derfor oplagt at 
anvende machine learning til at finde 
de relevante mønstre. På den måde 
kan man godt sige, at vi også havde et 
projekt at starte ud med. 

Men hvis du ikke selv er  
programmør eller datalog, må 
du have allieret dig med nogle, 
der har den teknologifaglige 
dybde? 

Vi frikøbte dels et par data scientists 
fra Saxo Bank, oprettede et team 
programmører i Polen, og blandt andet 
til cykel appprojektet sidder der et 
team i vores udviklingsafdeling i Indien. 
Nogenlunde på samme tid taler jeg 
med Danny Lange, der er en af de 
førende eksperter inden for machine 
learning i verden, og som har arbejdet 
med at sætte machine learning og den 
bagvedliggende teknologiske platform 
op i Amazon, Uber og nu Unity. Danny 
kom ombord som investor og bestyrel
sesmedlem og blev en meget vigtig del 
af vores viden og kapacitet inden for 
machine learning og vores platforms
udvikling. 
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Og hvilken teknologi er det, I 
leverer – der er jo med SAS, 
IBM, Microsoft og SAP mange 
spillere på markedet allerede? 

Produktmæssigt leverer vi en platform 
som vi kalder Apex, som grundlæggende 
består af Open source produkter. Den 
præcise konfiguration afhænger lidt af 
hvad kunden har af behov og ønsker, 
men grundkomponenterne er open 
source produkter som Spark, Python, 
Tensorflow, Cassandra, Hadoop, Docker, 
og mange flere. Ovenpå har vi en grafisk 
brugerflade, så kunderne kan drag
anddrop’e funktionaliteter ind.  

Det lyder som noget, der ligger 
tæt på cloudmulighederne  
hos de fleste af de store  
teknologi-leverandører?  
Altså også med selve open 
source-komponenterne? 

Forskellen på os og det, man kan få i 
cloudløsningerne hos Microsoft eller 
IBM, hvor der også i et vist omfang er 
de samme open sourcekomponenter 
til rådighed, er, at vi sætter det rigtigt 
sammen. Vi sørger for, at de mange 
komponenter er integrerede som en 
løsning, vores Apex AIplatform har en 
samlet indgang til data sciences og 
machine learning, en enterpriseløsning 
og ikke en række ”rå” teknologikom

ponenter. Open source er fantastisk 
og har generelt høj kvalitet, men det 
ændrer ikke på, at det kræver et meget 
højt viden og erfaringsniveau at sætte 
det rigtigt sammen, bl.a. for at kunne 
håndtere store datamængder, udveksle 
metadata, fungere i realtid, eller hvad 
det nu er, man har af forretningsbe
hov. De steder, hvor det virker på et 
fuldt professionelt niveau, typisk i 
teknologiunicorns, er teknologierne 
bundet sammen af mennesker, der 
har de nødvendige kompetencer. Disse 
er meget dyre, svære at ansætte og 
ydermere kan de få en rolle, hvor de 
bliver singlepointoffailure og unikke 
for virksomheden. Det gør dem endnu 
dyrere, og virksomheden risikerer, at de 
rejser videre til det næste job efter to år 
og efterlader en kompleksitet bag dem, 
som det er næsten umuligt for virksom
heden at finde en god løsning på. 

Det er den service, vi tilbyder. Vi pakke
terer den sammenhængende løsning, 
så kunden kan få den høje teknologiske 
kvalitet uden at skulle hyre disse ret 
dyre data science og teknologires
sourcer selv. 

Men så får de ikke vel trods 
alt ikke de såkaldte cognitive 
services med, som ligger i IBM 
Cloud eller Microsoft Azure? 

Nej, de prætrænede modeller, der kan 
finde fx ansigter i billeder, får de ikke 
med, men ofte vil kundernes proble
mer også være mere specifikke for 
deres egen verden og alligevel ikke 
noget, man kan løse med en prætrænet 
model. I de tilfælde skal de under alle 
omstændigheder få trænet en model 
til deres specifikke forretningsproblem 
udenom de cognitive services. 

Så I kommer med en tekno-
logisk platform, der kan løfte 
nogle af de problemer, der  
ligger i at sætte det op selv – 
og den kan ligge både lokalt 
hos kunden og i skyen? 

Ja, det er noget, kunden selv bestem
mer. Der kan jo være gode grunde til at 
lægge platformen lokalt, men der er 
også fordele ved cloudløsningen. 

Og hvordan tager markedet 
imod jeres koncept indtil videre?
Det er stadigvæk tidligt, og vi lancerer 
først firmaet officielt og aktivt i den 
nærmeste fremtid. Indtil videre har det 
været netværk og relationer, der har 
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båret omtalen. Men markedet tager 
godt imod, og vi har jo opdaget, at der 
er en interesse for services omkring 
teknologien. Alt fra traditionel imple
menteringsrådgivning til strategiar
bejde, fordi det er vigtigt at have en 
solid teknologisk erfaring, når man skal 
rådgive – også inden for de lidt blødere 
områder. 

Der kan nogle gange synes 
at være en kontrast imellem, 
hvor utrolig hypet kunstig 
intelligens er, ift. hvor beta-
lingsvillige kunderne er, når det 
kommer til stykket. Ser du det 
samme, og hvad skyldes det i 
givet fald? 
Den måde, vi arbejder på at komme 
rundt om det, er ved at tilbyde ”proof 
of concept”projekter i klart afgræn
sede tidsrum, som den vej rundt også 
afgrænser udgiften og derved risikoen 
for kunden. Men det er jo en ny måde 
at arbejde på, som også kunderne skal 
blive fortrolige med, så det er også en 
del af forklaringen hos dem, der hæn
ger i bremsen. 

Men dybest set er virksom-
heder jo ikke interesseret i 
kunstig intelligens i sig selv, 
men interesserede i at få løst 
deres problemer. Er selve hypen 
tegn på, at vi ikke er kommet 
langt, og hvornår kommer vi  
til det punkt, hvor kunstig 
intelligens er noget, alle bruger, 
men ikke taler om? 

Jeg tror lige præcis, du rammer godt 
dér. På et tidspunkt taler vi om løsnin
gen uden at tale om teknologien, og det 
bliver jo nok om relativt lang tid, når 
teknologien er embedded i produkterne. 
McKinsey skriver et sted, at teknologi
leverandørerne bliver ligegyldige, og 
at det er dem, der skaber forretnings
værdien, der er kritiske, men der er jo 
nogen, der skal levere teknologien. Man 
kan måske, som Andrew Ng gør det, 
sammenligne kunstig intelligens med 
elektricitet. Ikke blot i den forstand, at 
det vil transformere hele samfundet, 
men også på den måde, at alle i dag 
tager det for givet. Det ændrer bare ikke 
ved, at der stadig er brug for nogen til at 
levere elektriciteten, og det er den rolle 
som leverandør af nødvendig teknologi, 
vi opsøger. 
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Jens Katz-Kolberg, Civilingeniør. Data 
Scientist i Advanced Analytics hos Nykredit. 

Har arbejdet med machine learning siden 
1990 i flere forskellige brancher. 

Inden vi går i gang, Jens, skal  
vi måske lige varedeklarere  
dit forhold til open source, 
til andet software og til data 
science generelt? 

Ok, jeg har uddannelsesmæssig 
baggrund som ingeniør fra DTU og 
har siden de tidlige 90’ere arbejdet 
med data science i mange forskellige 
sammenhænge. Dengang hed det jo 
nærmere data mining, men jeg har 
arbejdet i Neurotech, dengang da 
neurale netværk sidst var hotte, og har 
siden arbejdet primært i finanssekto
ren med at få værdi ud af data til at løse 
forretningsproblemer. Jeg har i disse 
forbindelser brugt mange forskellige 
programmeringssprog, herunder C++, 
SAS, SPSS og også Python og R. 

Og så har jeg bare fulgt softwareom
rådet med det, man kan kalde interes
setimer. Særligt udviklingen inden for 
open source synes jeg har været meget 
interessant, og jeg tror godt, man kan 
sige, at jeg er positivt biased i forhold til 
open source, men det er altså ikke fordi, 
jeg har nogle økonomiske interesser. 

Open source og kunstig intelligens –  
historien om et samspil mellem nørderne, 
universiteterne og techgiganterne 

Nykredit

Ok, godt. Men nu er det her 
jo en undersøgelse, der tager 
udgangspunkt i kunstig intelli-
gens. Kan du prøve at skitsere, 
hvad det er for en sammen-
hæng, der er mellem kunstig 
intelligens og open source. 
Ja, altså, fundamentalt er der selv
følgelig ikke en direkte kobling. 
Kunstig intelligens er denne her lidt 
vage betegnelse for teknologier, der 
efterligner menneskelig intelligens, og 
open source er blot en måde at udvikle 
software på. Og der findes masser af 
kommerciel, lukket software, der inde
holder kunstig intelligens og også en 
masse open source, der ingenting har 
med AI at gøre. 

Men den seneste udvikling og populari
sering inden for machine learning  
og AI skyldes primært tre ting: mere 
regnekraft, mere data og bedre soft
ware. Og den software er primært open 
sourceprodukter, som fx R og Python, 
men også de her softwarebiblioteker 
fra techgiganterne og universiteterne, 
hvor de har lagt deres kode ud som 
open source. Her tænker jeg på sådan 
noget som TensorFlow fra Google,  
CAFFE fra Berkeley, Keras fra en Google 
medarbejder, CNTK fra Microsoft osv.  
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Så selvom IBM selvfølgelig har Wat
son som lukket kode, og firmaer som 
Microsoft og SAS også har produkter, 
som de ikke deler, så er det fra open 
sourcemiljøet, at de største nyheder 
inden for AIsoftware er kommet de 
sidste par år, som jeg ser det. Det skyl
des jo også, at den store tilgængelighed 
gør, at flere kan være med og derfor, 
at innovationen trives bedre inden for 
området. 

Hvad var open source, før det 
blev moderne – hvordan star-
tede det? 

Det var noget, der blev brugt meget 
i universitetsmiljøerne og har på en 
måde ligget mange år og simret, før 
det blev stort. Det meste kendte tidlige 
eksempel er Linux, der i dag domi
nerer servermarkedet, men også fx 
mobiltelefoner i form af Android, men 
der er flere eksempler. For eksempel 
da nettet startede for alvor i de tidlige 
90’ere, hvor det var Apachewebser
versoftwaren, der hurtigt begyndte at 
dominere. 

Programmet R, som har haft en vis rolle 
i forbindelse med avanceret dataana
lyse, har jo også en del år på bagen. Det 
er oprindeligt baseret på S, der blev 
udviklet af AT&T og blev solgt kommer
cielt i form af SPlus, men R vandt stille 

og roligt frem i forskningstunge miljøer 
inden for særligt statistik og områder 
som biostatistik og bioinformatik. 

I den begyndelse – er det da 
idealisme eller pragmatisme? 
Begge dele vil jeg sige. I de tidlige faser 
handlede det om at dele kode helt 
lavpraktisk og pragmatisk, men så kom 
Richard Stallman fra MIT ind over, og 
for ham er det noget ideologisk. Han 
udviklede det, vi i dag kender som GNU 
GPLlicens, og talte om, at software 
skal være fri – dog ikke nødvendigvis 
gratis – og at man ikke skal tolerere 
kode, som er lukket, dvs. som man ikke 
kan pille ved og dele med andre. 

Licens siger du, så det lyder 
som om, der er en grænse. Hvor 
frit er open source – må man 
gøre alt? 

Nej det må du ikke. Det kommer jo an 
på den konkrete licens, men hvis du 
vil kalde dit produkt for open source, 
så må du give det væk eller sælge det, 
men kunden skal også have kildekoden, 
og kunden skal have lov til at forbedre 
den og så give eller sælge den videre til 
venner eller andre. 

Man kan sige, at ”asaservice”produk
ter, der indeholder open source, som fx 

browserbaserede  emailklienter, er lidt 
et brud med den tankegang, for selvom 
man ikke bryder ordlyden ved at lave et 
eksternt produkt med lukket kode, så 
har man jo stadig anvendt open source 
i en ydelse, hvor den samlede kildekode 
ikke er åben. 

Ok. Men idéen er, at man ger-
ne skal bidrage, men hvordan 
bidrager man – ved at lave en 
kode-pakke? 

Ja det kunne man for eksempel, men 
det er jo ikke sikkert, at det bliver brugt, 
for det afhænger jo af, om andre er 
interesseret i det, du har lavet. Men kan 
også bidrage ved at prøve at forbedre 
koden til selve kernefunktionaliteterne, 
og så kunne det også på en lidt mindre 
skala bare være at anvende softwaren 
og fortælle om det, for det er jo med til 
at flytte budskabet ud i verden. 

Men hvorfor bruger så mange 
mennesker tid på at bidrage til 
det? 

Det er overvejende, fordi de synes, det 
er sjovt eller fagligt tilfredsstillende at 
løse problemer og forbedre et stykke 
kode, som de typisk også selv har brug 
for. Og så er der jo et stærkt element af 
anerkendelse i det også. De, der laver 
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pakker, som bliver hentet af millioner 
af brugere, får jo status i miljøet og kan 
skrive det på deres CV’er. 

Men de har jo brug for løn også.
Hvem betaler lønnen til dem, 
der laver open source- 
produkterne? 

Ja, det gør deres traditionelle arbejds
givere jo. Det kan være et universitet, 
men det kan også være store viden
stunge organisationer som internet
virksomheder eller pharma, tele eller 
hardwarevirksomheder. Det er selvføl
gelig meget forskelligt. De mennesker, 
der bidrager til open sourceprodukter
ne, sidder ikke i en enkelt industri. 

Men ved arbejdsgiverne, at de 
betaler medarbejderen, mens 
han eller hun sidder og laver 
gratis produkter for at få aner-
kendelse og opbygge CV’et? 

Nogle gange gør de, og andre gange 
gør de ikke. For det første kan det jo 
sagtens være en form for hobby, der 
foregår uden for almindelig arbejdstid, 
og på den måde ikke noget, arbejds
giveren skal have så meget en mening 
om, men der er jo også arbejdsgivere, 
der understøtter og støtter udviklingen 
af open source som en del af arbejds

opgaverne. Det kan fx være software, 
som er vigtig for virksomheden, men 
som også er nyttigt for mange andre. 
Hvis de frigiver det som open source, 
kan de jo få mange andre til at arbejde 
på det og selv få glæde af det, og så 
ovenikøbet måske blive kendt for det.  

Hvad får arbejdsgiverne ud af 
at frigive kode, som Google fx 
har gjort med Tensorflow? 

Der er flere elementer i det. Det er dels 
en måde at gøre koden bedre over tid. 
Altså hvis andre bruger den, finder 
forbedringer og indsender dem, så får 
arbejdsgiveren helt enkelt et bedre 
produkt med mere innovation, flere 
features og færre fejl, end de ellers ville 
have fået. Men der er også et retenti
onaspekt i det, hvor det er en måde 
at holde på dygtige medarbejdere og 
give dem mulighed for at udvikle open 
sourcekode som del af deres CVop
bygning. Sidst men ikke mindst er det 
jo også marketing for firmaet. Google 
viser jo med Tensorflow, at de er helt 
fremme i udviklingen, og det styrker 
deres position som teknologisk front
løber.  

Men hvordan kan projekter 
baseret på ulønnet frivilligt 
arbejde konkurrere med pro-
fessionelt udviklet kommerciel 
software? 

Basalt set fordi det ofte deles gratis 
og dermed kommer i hænderne på 
mange flere, som lærer det at kende. 
Og ud til alle de steder, hvor man bare 
slet ikke har mulighed for at betale en 
høj licens til de kommercielle spillere, 
og så er der også alle de steder hvor 
licensudgiften bliver en barriere, som 
gør, at små og eksperimentagtige ting 
ikke kan gennemføres, hvis de kræver 
en større udgift. Der spiller open source 
en rolle som en mulighed for at arbejde 
eksperimentalt og innovativt. 

Men er det ikke bare fordi,  
man ikke ser på total cost 
of ownership – altså alle de 
skjulte udgifter, der kan kom-
me af manglende uddannelse 
af medarbejdere, manglende 
konsulentbistand osv. At man 
ikke har et firma, man kan  
ringe til og bede dem om at 
ordne et givent problem? 

Der kan jo godt være skjulte udgifter. 
Særligt hvis projektet har en vis størrelse. 
Men der er jo også udgifter ved faktisk at 
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gøre brug af det telefonnummer og ringe 
til konsulenterne fra de kommercielle 
spillere. I mange tilfælde er der ingen 
garanti for, at fejl i kommercielle produk
ter overhovedet kan rettes, selv hvis man 
er villig til at betale for det. I open source 
er det altid en mulighed at gøre det selv 
eller hyre nogle andre, der vil. 

Ok, jeg kan se, at der er nogle 
dynamikker, der understøtter 
udviklingen af open source, 
og jeg kan godt se, at hvis der 
sidder tusindvis af mennesker, 
der arbejder uden at få løn, så 
kan de producere en del, men 
hvordan kan det lade sig gøre 
at lave noget så komplekst som 
software på en decentral og 
distribueret måde? 

Nu er det jo ikke helt decentralt. Der er 
jo typisk et team omkring softwarens 
kerne, og det er det team, der bestem
mer, hvad der skal ind eller ikke skal 
ind som en del af softwaren. Det er kun 
som ekstra pakker, at der er helt frit 
spil. Til gengæld er der jo utroligt man
ge pakker. Jeg tror fx, at Python er oppe 
over 100.000 pakker nu, og det giver jo 
en ekstremt bred funktionalitet. 

De mange pakker kan vel også 
være en ulempe. Det første, 
man oplever, når man skal lære 
Python, er jo, at der er utroligt 
mange datatyper – ikke blot i 
selve sproget, men særligt som 
datatyper, der er specifikke for 
pakkerne eller opstår som sli-
ces af datatyper fra pakkerne. 
Er open source mest for særligt 
teknisk kompetente brugere? 

Nej, det synes jeg egentlig ikke, men 
open sourceprodukterne kræver dog 
ofte, at man kan programmere lidt. 
Der er jo også mange, der lærer open 
sourceprodukter at kende i deres 
uddannelser nu. 

Men der er jo forskel på at  
kunne kode ”Hello world” eller 
lidt mere og så kunne installere, 
vedligeholde, fejlsøge osv.? 

Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men om 
det er så meget værre end alternati
verne, ved jeg nu ikke. De største open 
sourceprodukter plejer at være nem
me at installere og vedligeholde. 

Har open source-produkter en 
livscyklus? Skal vi forvente, at 
nogle af de produkter, der er på 
toppen nu, forsvinder igen? 

Det er et godt spørgsmål. Der er helt 
sikkert modetendenser inden for soft
wareudvikling og dermed open source. 
Altså, man kan se, at sprog som fx Perl 
har været stort, men som i dag ikke 
rigtig fylder helt så meget mere, men da 
det er open source, vil man altid kunne 
finde, installere, bruge og rette fejl i 
det. Det er ikke en livscyklus på samme 
måde som med lukket software. Hvis 
producenten går ned eller dropper pro
duktet, går produktet også ned. Jeg tror 
egentlig, at open source har disruptet 
softwaremarkedet, og at det overordnet 
er en proces, der kun går én vej – nem
lig mod større markedsandele til open 
sourceprodukterne. 

Men det er jo ikke alt, der er 
open source. Hvor virker open 
source-tilgangen ikke – altså 
hvorfor slog fx StarOffice og 
Open Office aldrig rigtig igen-
nem? Og er ERP-systemer som 
SAP også truet? 
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Det, man kan se, er, at det typisk er de 
relativt tekniske produkter, hvor open 
source har stor gennemslagskraft, og 
jeg tror, det er fordi, at udviklerne i open 
sourcemiljøerne dybest set sidder og 
udvikler til sig selv. Altså, hvad ville de 
selv synes var en god feature eller en 
god løsning. Der kræver produkter som 
Open Office og StarOffice en meget høj 
grad af brugerfladeprofessionalisme, 
som open sourceudviklerne nok ikke 
rigtig har eller ikke er gode til. SAPpro
dukterne er en lidt anden historie, fordi 
de er meget forretningsnære, og at man 
kun kan bidrage og udvikle den type 
software, hvis man kender selve forret
ningsprocesserne virkelig godt, og det 
gør open source udviklere typisk ikke. 

Du er jo en begejstret ekspo-
nent for open source, men  
med den bias, I mente, tror du 
så, at det sidste firma baseret 
på kommerciel software er 
stiftet? 

Man skal jo aldrig sige aldrig, og der er 
jo også de dynamikker, som vi netop har 
talt om i forhold til typen af software, 
men jeg mener, at open source er den 
stærkeste måde at udvikle software på, 
og på lang sigt tror jeg, at den vil domi
nere softwaremarkedet fuldstændig. 
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Ole Winther er professor i Data Science and  
Complexity ved DTU Compute og professor i  

Genomisk Bioinformatik på Københavns  
Universitet. Ole Winther forsker i machine learning 

metodik med anvendelser indenfor det medicin, 
biologi og informatik. Ole Winther er desuden 

medstifter af to virksomheder indenfor sundheds
informatik og AI findzebra.com og Fairy Tech. 

Kunstig intelligens og særligt 
machine learning er blevet 
meget omtalt de seneste ti år 
– hvad er det der er sket set fra 
et fagligt synspunkt? 

Den første brede interesse for neurale 
netværk ligger jo tilbage i 80’erne, hvor 
forskere som Benny Lautrup talte om, 
hvad man dengang kaldte computere 
med intuition. Og udviklingen tog også 
et stort skridt fremad, men i løbet 
af 90’erne var det som om, neurale 
netværk udtømte deres potentiale med 
de computere, der var til rådighed, og 
mange forskere begyndte at interessere 
sig for andre typer af modeller. 

Imens udviklede computerspilindustrien 
sig meget stærkt og for at kunne levere 
en tilstrækkeligt hurtig beregning af 
visualiseringen i spillene, har man 
hardware, der er specialiseret til denne 
opgave – såkaldte graphical processing 
units (GPU). I midt 00’erne kom der en 
type af GPU, der også kunne anvendes 
til andre opgaver, herunder estimering 
af parametre i meget store neurale 
netværk, og det har vist sig at gøre en 
væsentlig forskel for, hvilke modeller 
man overhovedet kan arbejde med, og 
hvor gode de kan blive. Derfor skal vi 
altid huske at sende en venlig tanke 
til gamerne, for de har været med til at 
skubbe på udviklingen inden for deep 
learning. 

Deep learning har skabt  
et gennembrud 

Vi må hellere lige blive helt  
klare på, hvad ordet deep  
learning dækker over? 

Deep learning er ordet for en bestemt 
type af neurale netværk, som er meget 
større end de neurale netværk, man 
tidligere har arbejdet med. De har man
ge parametre, og når man tegner dem, 
ser de derfor ”tykkere” eller ”dybere” ud 
– heraf ordet deep learning.  

Men hvordan har GPU’erne så 
hjulpet udviklingen af deep 
learning? 

En af dem, der fortsatte med at arbejde 
med neurale netværk, selvom vilkårene 
var svære, var Geoffrey Hinton, der med 
de nye GPU’er blev i stand til at arbejde 
med større neurale netværk end tidli
gere og med en bestemt type neuralt 
netværk – et såkaldt convolutive neural 
network – lykkedes det Hinton og hans 
kolleger i 2011 at lave meget markante 
forbedringer på såkaldte benchmark
datasæt, dvs. datasæt, der bliver 
anvendt til at undersøge en algoritmes 
performance. 

Han viste både markante resultater 
på datasæt, hvor opgaven er at finde 
bestemte objekter i billeder og på 
datasæt med talegenkendelse, dvs. 
datasæt af lyd med én, der taler, hvor 
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det handler om at få computeren til at 
skrive, hvad der bliver sagt. Senere hen 
er tekst også blevet genstand for deep 
learning med god succes, særligt inden 
for automatisk oversættelse mellem 
sprog. Et fjerde område med stor frem
gang er jo inden for spil, hvor firmaet 
DeepMind, der er ejet af Google, jo har 
vist store resultater inden for både 
brætspillet Go, computerspillene fra 
Atari og senest også skak. 

Det lyder som om, deep  
learning kun er relevant på 
ustrukturerede data og spil? 

Nej, sådan er det ikke. Men i forhold 
til ustrukturerede data, som fx lyd, har 
man jo tidligere arbejdet på den måde, 
at man startede med at præprocessere 
lyden og opsummere den i færre tal, 
såkaldte features, som man så gav som 
input til et neuralt netværk. Processen 
med at vælge de rigtige features var 
gennemført af mennesker, og noget af 
det, man har fundet ud af med deep 
learning, er, at når man udvider det 
neurale netværk til også at finde de 
relevante features ud fra de rå lyddata, 
så bliver det samlede resultat bare 
bedre. 

Når man laver en konkurs- 
model i en bank ud fra bl.a.  
saldobevægelser, så vælger 
man jo typisk også features til 
at opsummere, hvad der sker 
over tid. Betyder det, at vi  
kommer til at se deep learning 
på den type data også? 

Ja, det vil jeg tro. En af vores favorit
modeller til biologisk sekvensanalyse 
er en type deep learning model, der 
hedder Recurrent Neural Networks, og 
dem kan man anvende på sekvens og 
tidsdata, så jeg tror, det vil komme, at 
man anvender deep learning på den 
type data.  

Men der kan godt være udfordringer, 
hvis man fx ønsker at anvende hierar
kiske modeller, der både indeholder 
information på tværs af kunder og for 
hver kunde individuelt. Det kræver 
meget data, og det er et område, hvor 
forskningen arbejder aktivt og ikke har 
en færdig løsning endnu. 

Hvordan ser du samspillet mel-
lem forskningen og industrien? 
Har udviklingen været drevet af 
universiteterne eller af de store 
kommercielle spillere? 

Hinton var jo oprindeligt fra universitets 

verdenen, men arbejder i dag for 
Google. På området inden for machine 
learning er universitetsmiljøet og de 
kommercielle spillere tæt forbundet, 
men de store firmaer som Google, 
Apple, Amazon og Facebook har stillin
ger, der reelt er forskning – blot under 
andre vilkår. Og så har de største kom
mercielle spillere, som fx Google, jo en 
regnekraft, som det bare ikke er muligt 
at have til rådighed på universiteterne, 
og i nogle situationer gør det en forskel. 

Men jeg må også sige, at noget af det 
stærke ved universiteterne er de stu
derende, der både giver et inspirerende 
miljø og i nogle tilfælde også er med 
til at holde professorer som mig selv 
opmærksomme på nye muligheder og 
tendenser. Og derudover er der jo også 
det oplagte, at kontakten til de stude
rende også er en rekrutteringskanal, 
hvor de bedste bliver trukket ind i de 
store firmaer, og det er vigtigt i en tid 
som nu, hvor der er mangel på folk med 
den tilstrækkelige kompetence. 

Så deep learning har skabt et 
gennembrud, men er der noget, 
det ikke kan? 

Når man tager til konferencen Neural 
Information Processing Systems (NIPS), 
der er den mest centrale konference 
inden for machine learning, så er 
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størstedelen af indlæggene om deep 
learning, og jeg fornemmer en enorm 
fremtidstro og optimisme omkring 
mulighederne med deep learning. 

Men der kommer selvfølgelig også 
aspekter, som det er klart, at det vil 
være godt at forbedre. For eksempel 
har deep learning brug for rigtig meget 
data, og det giver en begrænsning, fordi 
der er mange situationer, hvor der bare 
ikke er data nok, eller der er situationer, 
hvor de store mængder data kræver en 
beregningskraft, der er svær at bringe 
i spil. 

Hvad med fortolkning i, hvad 
algoritmerne gør – er der brug 
for mere dér, som du ser det? 

Bådeog. Machine learning er jo 
traditionelt meget orienteret mod den 
prædiktive performance i højere grad 
end fortolkningen. Men vi er kommet 
langt med fortolkningen forstået på 
den måde, at vi kan pege på, hvilke 
input der har betydning for modellens 
prædiktion, så når vi fx arbejder med 
en proteinsekvens, så kan vi formidle 
til biologerne, hvilke dele af den lange 
sekvens der er mest relevant, og det er 
selvfølgeligt vigtigt i deres arbejde. 

Ser du en forskel på, hvad  
der efterspørges omkring  
fortolkning fra henholdsvis  
en fagperson og en  
udenforstående? 

Jeg taler med en del virksomheder og 
det, de spørger mest til, er, hvordan 
machine learning og kunstig intelligens 
passer ind i deres forretning. Det er jo 
en rejse, de er på, og det er for mange 
en udfordrende rejse, og det er ikke så 
tit, de går i dybden med fortolkningen 
som det første. 

Men EU har jo den såkaldte ”right to 
explanation”, hvor borgerne sikres en 
ret til indsigt i, hvorfor en afgørelse er 
truffet, som den er – også når det  
gælder en beslutning truffet af en  
algoritme, og det er et fornuftigt princip.

Man skal bare samtidigt huske, at når 
vi beder et menneske om at forkla
re sig, er det jo heller ikke altid helt 
problemfrit. Selv ikke hvis vi sorterer de 
situationer fra, hvor der tales usandt, 
så er forklaringen på, hvorfor en person 
har ræsonneret, som han har, jo også 
en efterrationalisering. Men det er 
måske en type efterrationalisering, 
som vi er mere vant til. 

Der har været en del bekymring 
omkring generel kunstig intel-
ligens fra blandt andre Musk 
og Hawkins – er der grund til 
bekymring, som du ser det? 

Mange fremtidsperspektiver af den 
mere spektakulære slags er bundet op 
på, at et område udvikler sig med eks
ponentiel hastighed, dvs. at egenska
berne bliver fordoblet med et bestemt 
tilbagevendende tidsinterval. Det sker 
på nogle områder, fx har vi set det, der 
hedder Moores lov, der siger, at antallet 
af komponenterne i integrerede kreds
løb – og derfor også regnekraften – 
fordobles hver 18. måned. 

Og hvis kunstig intelligens kan udvikles 
med eksponentiel hastighed, kan man 
inden for en årrække nå langt. Men det 
er der ikke rigtig nogle tegn på, og i dag 
står vi meget langt fra at opnå generel 
kunstig intelligens, som er forudsæt
ningen for de meget dystopiske scena
rier, som blandt andre Elon Musk har 
advaret imod. 

Derimod mener jeg, at der er grund 
til at frygte en militær anvendelse af 
kunstig intelligens. Teknologisk og i for
hold til økonomi kunne man godt inden 
for en kortere tidshorisont forestille 
sig et scenarie, hvor tusindvis af små 
droner blev udstyret med lette våben og 
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ansigtsgenkendelses software og blev 
sluppet løs i en krigszone for at opspo
re og nedkæmpe en bestemt person. 
Den type meget asymmetrisk krigs 
førelse har et dehumaniserende 
element, ved at den ene part ikke har 
tropper på jorden med de tragiske 
konsekvenser, det altid har, og derfor 
kan fortsætte eller ekstremisere krigs
førelsen på en måde, man ikke har set 
tidligere. 

Det er udmærket at diskutere generel 
kunstig intelligens og de risici, det kan 
tænkes at indebære, men problemet er, 
at det tager fokus fra nogle meget mere 
nære problemer og tager fokus fra den 
måde, hvorpå kunstig intelligens bør 
anvendes. 

Hvordan skal vi bruge kunstig 
intelligens for at gøre det rigtigt?
Man skal først og fremmest se kunstig 
intelligens som noget, der supplerer 
mennesket, dvs. gør mennesket stær
kere eller dygtigere. Der er selvfølgelig 
steder, hvor opgaver fremadrettet vil 
blive automatiseret og løst af maskiner, 
men i lang tid vil det være som beslut
ningsstøtte, og vi bør diskutere kunstig 
intelligens som et redskab på linje med 
så mange andre – et redskab, der kan 
bruges af mennesker på både godt og 
ondt.  
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Stephen Alstrup er professor  
i datalogi på Københavns  

Universitet og administrerende 
direktør i firmaet SupWiz 

Hvordan går det med anven-
delsen af kunstig intelligens 
og avancerede dataanalyser i 
Danmark set fra din stol? 

Danmark var jo tidligt ude med digitali 
seringen – ikke kun med de store regi
stre fra slut 60’erne – men også i start 
90’erne, hvor vi, sammenlignet med 
mange andre lande, var meget hurtige 
til at få internet ud til almindelige men
nesker. Det giver et rigtig godt afsæt 
til, at private kunne opbygge indhold 
til internettet og komme i kontakt med 
deres kunder. Det skabte trafik, som 
igen var med til at udvikle og udvide 
indholdet, infrastrukturen, anvendelser 
m.m. Den udvikling har været meget 
positiv for indførelsen af internetre
laterede teknologier og tilhørende 
forskning og startups, der arbejdede 
med de områder. Men vi har stort set 
udtømt værdien af denne investering. 
Vi har brug for at tage et nyt skridt for 
at komme godt i gang med det næste 
store teknologiske område omkring 
data og kunstig intelligens. 

Hvad er det for et problem, vi 
skal løse for at komme videre, 
og hvordan kommer vi videre? 

Det store problem er, at vi mangler 
såkaldt hårde kompetencer inden for 
it – altså folk med en baggrund som 

Danmark mangler i ekstrem grad 
arbejdskraft med hårde kompetencer 
inden for kunstig intelligens/algoritmik 

Københavns Universitet 

dataloger, matematikere, o. lign., som 
kan sætte sig ved tastaturet, og som 
forstår de teknologisk komplekse dele 
af opgaverne. Undersøgelser viser, 
at der kommer til at mangle 20.000 
dataloger om få år, og som det digitale 
vismandsråd påpeger, er det ikke et 
lokalt problem i København – det er et 
problem for hele Danmark og faktisk 
for hele Europa. Det er en generel 
tendens. 

Københavns Universitet og Danmark 
generelt ligger i toppen inden for 
algoritmeudvikling, og forskningen 
giver et rigtigt godt afsæt, men det er 
jo et elitært fundament, hvor vi måske 
har omkring 30 datalogiprofessorer i 
Danmark. I den store sammenhæng 
løser dette ikke problemet, når vi fx 
har 50.000 folkeskolelærere, hvoraf 80 
% af dem primært underviser i dansk, 
og under halvdelen af den arbejdende 
befolkning mener, at de har tilstrække
lige itkompetencer til at bestride det 
job, de har i dag. 

Er det politiske lag enig med 
dig i, at der er et problem, og 
enig i, hvad der skal gøres for at 
adressere det? 

For folkeskolelærerne er Merete 
Risager startet på at adressere det, 
og det er jo godt, men det går ikke så 
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hurtigt, som jeg synes, det skal. I den 
større sammenhæng har regeringen 
lavet en ny digitaliseringsstrategi, men 
den består af småpenge, som fx at 
lave en hjemmeside om big data, hvor 
virksomheder så selv skal lære fra. 
Totalbeløbet, der er afsat i strategien, 
er sat til omkring 19 kr. per dansker 
per år, og så må man jo spørge sig selv, 
hvor langt det egentlig rækker, hvis vi 
skal transformere kompetencer i større 
skala. Samme billede ser vi inden 
for forskningsmidlerne: 11% af BNP 
kommer fra branchen Informations og 
kommunikationsteknologi (IKT), men 
kun 0,8% af forskningsmidlerne går til 
itbranchen. Der er brug for en meget 
mere helhjertet indsats. 

Regeringen siger, at vi skal lave nye 
store arbejdspladser med mere end 
1.000 medarbejdere, men de eneste nye 
store virksomheder i både Danmark og 
udlandet er itbaserede virksomheder, 
og når vi uddanner omkring 300 data
loger om året, så vil der altså gå mere 
end 3 år mellem hver ny stor virksom
hed, selv hvis samtlige nyuddannede 
blev ansat i samme virksomhed. Vi kan 
simpelthen ikke lave store virksomhe
der, fordi der ikke er mennesker, vi kan 
hyre til at nå de 1.000 medarbejdere. 
Pointen er selvfølgelig ikke detaljerne, 
men at de overordnede linjer viser, at 
der er noget helt galt. 

Betyder de problemstillinger, 
at der ikke er nogle gode  
eksempler, vi kan lære af? 

Nej, selvfølgelig ikke. Der er masser af 
gode historier. For eksempel har jeg 
været med på sidelinjen i et projekt i 
Københavns Kommune om at starte et 
big datacenter, hvor jeg har været med 
til at skaffe kompetent arbejdskraft. 
Der har man på relativt kort tid opnået 
resultater, som har skabt optimisme 
og indsigt i, hvad man kan, og hvilke 
problemer man kan løse. 

Er det noget, alle kommuner 
skal gøre? Burde alle kommuner 
have et big data-center? 

Både ja og nej. Det kræver jo en vis 
størrelse, og der har København som 
landets største kommune jo en særlig 
position, der giver nogle muligheder, 
som ikke bare kan kopieres ud til de 97 
andre. Men idéen kan sagtens udrulles 
andre steder også, og det håber jeg 
bestemt, at den bliver. 

Den offentlige sektor mere bredt 
betragtet har den hæmsko, at den 
er reguleret af en lov fra 1800tallet 
omkring registerforskning. Dengang  
gav det mening at undersøge, om A 
medførte B og så tælle efter med regne 
stokke, men forskning foregår jo ikke  

på den måde i dag. Big dataforskning 
har brug for store datamængder med 
en meget bredere ramme til at arbejde 
eksplorativt, men jeg møder ofte den 
mur, at embedsværket fortolker regi
sterloven sådan, at jeg ikke må bruge 
data bredt og eksplorativt. Og så er jeg 
lidt skakmat, fordi forskningspenge 
giver mulighed for konferencer og 
en ph.d.studerende, men ikke til en 
lobbyist, der kan påvirke beslutnings
tagere. 

Hvilket problem ville du kaste 
dig over, hvis du havde en lob-
byist til at fjerne barriererne? 

Så skulle det være uddannelse. På alle 
niveauer. I folkeskolen har jeg været 
med i processen med videreudviklingen 
af det, der hedder ”Matematikprofes
soren”, der er et program, der tilpasser 
sig efter, hvad den specifikke elev synes 
er let og svært og på den måde med til 
at hjælpe børn til at komme godt i gang 
med matematik, selvom der er mangel 
på matematiklærere. 

På gymnasierne er der omkring 20%, 
der falder fra, og hvis man bruger 
amerikanske tal for at estimere, hvilken 
udgift det svarer til, er det 240.000 USD 
per elev, og hvis halvdelen af befolk
ningen skal gennem gymnasiet, svarer 
det til 1,100 milliarder kroner – noget af 
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et beløb. Om man kan overføre tallene 
fra USA er altid en diskussion, men det 
viser bare, at det ikke er småpenge. Jeg 
har været med til at udvikle en model, 
der med 95% nøjagtighed kunne sige 
tre måneder forud, om en elev ville 
droppe ud, og den blev launchet for tre 
år siden, men den anvender man ikke 
mere, og det undrer mig. 

Uddannelse er et godt sted at sætte 
ind, fordi det ikke bare en personlig 
passion for mig, men jo også er den 
investering, som om 10, 20 og 30 år skal 
sørge for, at vi som samfund har dygtige 
og engagerede borgere, der kan løse 
fremtidens problemer og køre både 
den offentlige og private sektor videre, 
når vi selv ikke kan mere og er gået på 
pension.  
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Hvordan ser Alexandra  
Instituttet på AI? 

For Alexandra Instituttet er kunstig 
intelligens et relativt nyt fokuseret 
område, hvor det for en 23 år siden, da 
jeg blev ansat, ikke rigtig var strukture
ret. Men Alexandra Instituttet har ikke 
i sig selv en særlig vinkel på det. Vi er 
mest optaget af, at dansk erhvervsliv 
får anvendt moderne teknologi, som fx 
kunstig intelligens, så hurtigt og kom
petent som muligt. Den eneste tillægs
vinkel er, at jeg er gammel nørd, så jeg 
er optaget af stærk metodeforståelse, 
som man i denne sammenhæng kan 
koge ned til at vælge det rette redskab 
til opgaven. 

De kendte cases, der satte den 
seneste bølge af AI i gang, er  
jo fra USA og Canada. Oplever 
du, at organisationer i Danmark 
ønsker og evner at arbejde  
med AI? 

Jeg oplever, at der er en meget stor nys
gerrighed på området, og at udfordrin
gen egentlig ligger mere i at konvertere 
den nysgerrighed til konkrete løsninger. 
Der er undersøgelser, der viser, at kun 
omkring 5% af danske virksomheder 
anvender kunstig intelligens, og det tal 
er jo meget skævt fordelt, fordi vi har 
meget avancerede startups og kæmpe

Danmark skal have en dataandelsbevægelse, 
for at vi som et lille land kan konkurrere  
og løse store problemer 

Anders Kofod-Petersen er vicedirektør  
ved Alexandra Instituttet og  

professor ved Norwegian University  
of Science and Technology (NTNU). 

virksomheder, der ikke rigtig er kommet 
i gang. 

Og så er der jo den fundamentale 
udfordring, at virksomhederne typisk 
forstår itprojekter. Men AI projekter er 
ikke itprojekter, men derimod et pro
jekt for forretnings og organisations 
udvikling med en stærkt teknologisk 
komponent. Det er meget vanskeligere 
og mere ukendt land for de fleste orga
nisationer og langt mere eksperimen
telt, end man typisk har mod på.  
Og det sidste er jo næsten ironisk for
stået på den måde, at enhver, der har 
ansat medarbejdere, ved, at det også  
er forbundet med stor usikkerhed – 
men det er en usikkerhed, vi har vænnet 
os til at acceptere. 

Hvis man ser ud i landskabet 
af virksomheder – offentlige 
som private – går udviklingen 
så hurtigt nok, eller mangler 
vi noget for at komme rigtig i 
gang? 

Ja, det går langsommere, end jeg ville 
ønske, men det går måske egentlig så 
hurtigt, som det kan gå. Det, at mange 
AIprojekter påvirker arbejdsprocesser, 
gør, at det både er en teknologisk  
øvelse og en opgave om forandrings 
ledelse, og det er svært – særligt i store 
organisationer med meget legacy af 
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forskellig art. Og så er der jo spørgsmå
let om data. De nyeste metoder, som fx 
deep learning, kræver store datamæng
der, og der er det nemmere, hvis man 
er Google, end hvis man er bageren i 
Smørumnedre. Og det er jo et vilkår i 
Danmark, at vi er en nation af mange 
små og mellemstore virksomheder. 

Vi er et lille land med en samlet 
population, der er væsentligt 
mindre end indbyggertallet 
i byer som London og San 
Fransisco. Er det overhovedet 
realistisk at få et datagrundlag, 
der er stort nok? 

Der tror jeg er et område, hvor vi skal 
tænke nyt. Mange problemer kan vi løse 
hver for sig – altså som individ, som 
en mellemstor virksomhed eller som 
en offentlig styrelse. Men de største 
problemer kan vi ikke løse alene. Hvis 
vi skal arbejde med problemstillinger 
som arbejdsløshed, folkesundhed eller 
frafald på studier, så har vi brug for at 
arbejde sammen – både mennesker, 
organisationer og med hensyn til data. 

Og her er vi inde ved en af mine ynd
lingsidéer: Vi skal genopfinde andels
bevægelsen omkring anvendelsen af 
data. Ligesom gårdejerne i 1800tallet 
gik sammen om at eje et mejeri, for at 

de kunne producere mælk og ost, skal 
vi have datamejerier, hvor organisati
oner går sammen om at anvende data 
til at løse samfundets store problemer. 
Andelstanken er en tilgang, som er 
indgroet i dansk historie, og som vi 
derfor kan relatere til, og så giver det 
mulighed for at agere som store organi
sationer, selvom det danske erhvervsliv 
overvejende består af små og mellem
store virksomheder – en meget dansk 
tilgang i min optik. 

Hvordan kunne et dataandels- 
mejeri se ud, hvis vi går et  
spadestik dybere? 

Nu er påstanden jo ikke, at alle detaljer 
er på plads, men idéen er, at en række 
organisationer går sammen om en 
fælles organisation, som på en ansvar
lig måde har adgang til data på tværs 
af organisationerne, og som derfor kan 
bygge modeller, der baserer sig på langt 
mere data end organisationerne hver 
for sig. 

Om data skal opbevares i separate 
strukturer eller samlet, hvilken grad  
af anonymisering der er nødvendig og 
hele praktikken omkring governance 
er selvfølgelig vigtig, men det centrale 
punkt er, at vi kan løse problemstillinger 
bedre i samarbejde. 

Hvilke data kunne man egentlig 
lægge ind i en andelsbevægelse 
set i lyset af de nye og mere 
strikse krav for datahåndtering, 
der kommer med GDPR? 

Med den nye dataforordning kan man 
godt få det indtryk, at alt er forbudt. 
Særligt når data er personhenførbart, 
skal vi være på vagt, holde det anonymi 
seret og have en god governance 
omkring det, men hvis man nærlæser 
teksten, kan man se, at man faktisk 
kan gøre meget, hvis man bare gør det 
rigtigt. 

Noget af det nye er jo distribueret AI, 
hvor man træner algoritmen på adskilte 
datapuljer for sig, og hvis man forestil
ler sig, at forskellige organisationer har 
leveret data til dataandelsmejeriet, så 
kan algoritmen altså trænes på de data 
hver for sig og på den måde sikre, at 
data ikke blandes. Man kan også arbej
de med at træne på krypteret data. Det 
er CPUmæssigt dyrt, men det kan godt 
lade sig gøre. 
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Det lyder som et område af  
det, man kunne kalde privacy- 
preserving machine learning 
– er det praktisk anvendeligt 
endnu? 

Det er jo noget, der er 15 år gammelt, 
og der er en del litteratur om det, så vi 
kan starte et sted. Indtil videre har det 
ikke været anvendt i industrien, for det 
har ikke været nødvendigt, men med 
GDPR kan det jo være, at det viser sig at 
være vejen frem. 

Det lyder spændende med 
dataandelsbevægelsen – hvad 
siger folk til den? 

Generelt er der rigtig god opbakning 
til den. Udfordringen er selvfølgelig, at 
det er noget, der ikke findes endnu, og 
derfor er det omgivet med en vis usik
kerhed. Mange reaktioner kan opsum
meres med, at det vil de gerne, hvis de 
andre også siger ja – og så mangler vi  
jo bare den første, der tør tage skridtet 
og vise vejen for fremtidens samarbejde 
omkring data. 
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Sam Kondo Steffensen er Program Director på DTU 
Business inden for områderne Healthcare,  

Lifescience, Data & Analytics, ICT og Digital.  
Gennem programmet Big Data Business Innovation 

 som Sam er øverste ansvarlige for, hjælper han 
danske virksomheder med forretningsudvikling 

med data og analytics. Han har en MBA fra CBS og 
desuden en ph.d. grad fra både Kyushu University 

(Japan) og Københavns Universitet.

Hvordan ser du udbredelsen 
af AI – er vi på sporet, eller går 
det for langsomt? 

Hvis vi ser på det globalt, så går det 
meget hurtigt for tiden, og det ser ud til 
at accelerere. I Danmark går det knapt 
så hurtigt, men om det overhovedet kan 
gå hurtigere, er jo et andet spørgsmål.  

Jeg savner i højere grad en stor vision 
for Danmark. En vision, der på bag
grund af de værdier, vi har i Danmark, 
sætter ind på en lille håndfuld områ
der og siger, at det er inden for disse 
områder, at vi vil tage en global leder
position. På mange konferencer taler vi 
om, hvad man kan i dag, men jeg savner 
debatten om, hvad vi gerne vil.  

Hvem skal tage den beslutning 
om, hvor vi som nation sætter 
ind?  

Det er et godt spørgsmål, men det er jo 
i hvert fald et fællesskab af både poli
tikere, forskere og erhvervsliv. Og det er 
jo også en debat, der læner sig op ad 
spørgsmålet om, på hvilke områder vi i 
det hele taget ønsker at anvende AI.  

Lige nu ser det ud til at være lidt tilfæl
dig  heder, der styrer, hvor AI kommer i 
spil. 

Danmark bør udvælge områder  
for globalt lederskab 

DTU Business

Det er måske de steder, hvor det lige 
kan lade sig gøre både teknologisk, 
kommercielt og regulatorisk. Man kan 
måske sige, at aktiviteten er dér, hvor 
der tilfældigvis er huller i hegnet. 

Tror du, at GDPR bliver et nyt 
hegn, og vil det gøre det svært 
for os at konkurrere med USA 
og Kina? 

Nej, jeg tror ikke, at GDPR vil ødelægge 
vores konkurrenceevne. Jeg tror sådan 
set, at GDPR skaber en vis form for 
sund refleksion over, hvordan vi kan 
og bør anvende data. Det er jo typisk 
teknologien, der gør det muligt at 
udfordre grænserne, og så må jurister 
og politikere jo i gang med at justere 
lovgivningen til nutiden, ikke mindst 
når teknologien kan anvendes til et 
godt formål, og man skal afveje fx 
udvikling af hospitaler gennem AI mod 
en lovgivning, der er formuleret, længe 
inden de aktuelle teknologiske mulig
heder eksisterede.  

I de scenarier bliver det måske mere 
juristernes rolle at se på, hvordan man 
kan arbejde med de lovmæssige ram
mer, sådan at fordelen kan opnås, uden 
at vi giver køb på alle rettigheder.  
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Men ved juristerne nok om  
teknologi til at gøre det? 

Nej. Der er to store faggrupper, der 
ikke ved nok. I gamle dage havde man 
erhvervsjurister, men i dag har man 
nok mere brug for teknologijurister. 
Det samme kan man sige om besty
relsesmedlemmer. Der burde i alle 
bestyrelser være en vis andel af besty
relsesmedlemmer, der havde en stærk 
teknologiforståelse, herunder også 
viden om kunstig intelligens.   

Men tilbage til det første 
spørgsmål om udbredelsen af 
AI i Danmark – er vi på sporet? 

Det er jo meget forskelligt fra industri 
til industri, men det er jo ikke fordi, vi 
vader i kompetente eksempler. Samti
dig må man sige, at de fleste eksempler 
stadig er meget håndholdte – altså 
er på forsøgsbasis, er enkeltstående 
analyser til en rapport eller noget, der 
gennemføres med mange manuelle 
trin, hver gang man har brug for det, 
og for at AI rigtig kan give værdi, har vi 
brug for, at det bliver integreret tættere 
ind i den daglige drift og den langsigtede 
strategi.  
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Janus Sandsgaard, fagchef for 
digitalisering i Dansk Erhverv 

Måske kunne du lige starte 
med at fortælle lidt om dig selv 
og den organisation, du er i? 

Jeg er det, der hedder fagchef for 
digitalisering i Dansk Erhverv, som er 
en erhvervsorganisation for mange 
forskellige virksomheder og over 100 
brancher i Danmark. Jeg er en politisk 
lobbyist, der snakker med politikere, 
embedsfolk og presse, når fx EUKom
missionen lancerer en strategi for kun
stig intelligens. En del af det handler 
om at hjælpe medlemsvirksomhederne 
med at anvende nye typer it på den 
måde, der giver dem værdi, samt at sik
re, at de har det nødvendige kendskab 
til nye muligheder og reguleringer på 
det teknologiske områder. 

Og hvordan ser du anvendelsen 
af kunstig intelligens blandt 
Dansk Erhvervs medlemmer? 

Det er selvfølgelig meget forskelligt, og 
vi har meget nysgerrige og ambitiøse 
mennesker blandt vores medlemsvirk
somheder, men først og fremmest skal 
man tage i betragtning, at medlems
skaren afspejler erhvervslivet generelt, 
og det betyder, at flertallet af Dansk 
Erhvervs medlemmer er små og mel
lemstore virksomheder. 

Havnegrillen får også glæde af kunstig 
intelligens, men uden nødvendigvis at 
tænke nærmere over det 

Dansk Erhverv

Små virksomheder har typisk maksimalt 
fokus på den daglige drift og har ikke 
nødvendigvis en itafdeling og slet ikke 
en AIspejder ansat. De opgaver, der 
ligger uden for de daglige rutiner, er der 
typisk ikke meget tid til, og der er jo i 
forvejen mange andre områder for en 
typisk virksomhed, som man også skal 
håndtere. Meget aktuelt har vi i dette 
forår fået indfasning af EUperson 
dataforordningen GDPR, som tager 
de små virksomheders tid, men det 
kunne også være indrapportering til 
Danmarks Statistik, årsregnskab eller 
administrative forhold for at komme 
ind på det estiske marked eller perso
nalejura, fordi en medarbejder skal på 
pension. Vi har i Dansk Erhverv et stort 
maskineri til at hjælpe vores medlem
mer med den slags, men der er stadig 
masser at se til som virksomhed. 

Hvis man skal give et billede, så kunne 
det være mand og konevirksomheden 
”Havnegrillen”, der måske har en lille 
restaurant på en havn i det sydfynske. 
De har ikke meget tid til at sætte sig 
ind i kunstig intelligens eller på anden 
måde investere i det, og det ville heller 
ikke give forretningsmæssig mening. 
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Betyder det, at små virksom-
heder slet ikke er berørt af 
udviklingen inden for kunstig 
intelligens? 

Nej, det gør det ikke nødvendigvis. Det 
betyder bare, at Havnegrillen og andre 
lignende mindre virksomheder først kan 
starte på at bruge kunstig intelligens, 
når det er commodity og dermed er 
indbygget i de produkter eller services, 
som de i forvejen køber og anvender. 
Havnegrillen har måske en emailkonto 
med AIfunktionaliteter bygget ind, som 
fx kan frasortere spam, eller de har en 
Alexa assistent, som de kan bede om at 
skrue op og ned for musikken, mens de 
står med madlavningen og på den måde 
slipper for at blive afbrudt i at levere 
til kunderne. Det er også helt oplagt, 
at deres bogholderiprogram kommer i 
abonnementsform og løbende udvikles. 
Havnegrillen opdager indimellem, at det 
er blevet nemmere at håndtere bilag, og 
det er smart, for det nedbringer fejl og 
frigiver tid, men de tænker ikke nødven
digvis på det som kunstig intelligens, og 
de har som sådan ikke en strategi for 
det. Kunstig intelligens er jo ikke kun 
noget, man kan udvikle med Python efter 
mange års uddannelse på et universitet. 
Det er også en realitet i mange af de 
produkter, vi omgiver os med, og hvor det 
udfylder en rolle eller giver en funktio
nalitet. Og det er jo i virkeligheden det, 
som AI skal, uanset hvor det er. Det er lidt 
som med cloud computing, som måske 
virkede som et tåget begreb, da man 

begyndte at snakke om det for nogle år 
siden. Og se så i dag. Aldrig har vi talt så 
lidt om cloud computing, og aldrig har vi 
brugt det mere. Det er digital lykke. For 
det rummer pointen om, at alle virksom
heder er digitale virksomheder, og at det 
digitale er forretningen. 

Og så er der jo undtagelserne. F.eks. de 
små virksomheder, som enten er født 
digitale, eller dem som på baggrund 
af en spændstig idé om anvendelse af 
dataanalyse kan levere en særlig ydelse 
til markedet. For dem er det jo selve 
det, de gør. De er en del af AIbranchen 
og de er selvfølgelig i en helt anden 
situation. Se fx på danske Corti, som 
hjælper 112 med at spotte hjertestop. 
Det kunne også være revisorvirksom
heden, der lægger en strategi om at 
anvende AI til sine opgaver i små skridt, 
i takt med at teknologien og organi
sationen bliver moden. Om 10 år er 
de ansatte måske 50% mennesker og 
50% robotter. Det giver måske nogle 
mere afdæmpede julefrokoster, men 
det skulle meget gerne give en sundere 
forretning. 

Danmark har jo, sammenlignet 
med mange andre lande, usæd-
vanligt mange små og mellem-
store virksomheder. Betyder 
det, at vi står bedre til at bruge 
de færdige AI-løsninger, når de 
er klar, end vi står til at udvikle 
dem selv? 

Danskerne er generelt langt fremme 
med at bruge ny teknologi. Det kniber 
mere med at skabe ny teknologi. 
Optaget i virksomheder varierer alt 
efter branche, størrelse og teknologier. 
Og så er der jo trods alt en del større 
virksomheder i Danmark også, og man 
kan også forestille sig partnerskaber 
af små virksomheder, der har interes
sesammenfald, der er tilstrækkeligt 
stort. Vi ser i Dansk Erhverv fx en gang 
imellem, at grupper af mindre virksom
heder inden for samme branche slår sig 
sammen om initiativer, der kan bringe 
dem videre, men som er for store eller 
besværlige for de enkelte virksomheder. 

Tænker du på samme måde 
som andelsbevægelsen? 
Jeg ved ikke, hvad der er den helt 
rigtige analogi, men det handler om 
samarbejde i et økosystem af både 
små og store virksomheders fælles 
interesse – en type af samarbejde, 
som i øvrigt generelt er en tendens for 
små opstartsvirksomheder, og som jeg 
derfor tror vil falde den gruppe natur
ligt. Det er også noget, vi tager hul på 
som partner i regeringens Digital Hub 
Denmark, der bl.a. skal være med til at 
fremme kunstig intelligens i Danmark. 
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Michael Svarer er professor ved Institut for  
Økonomi ved Aarhus Universitet hvor han også 

modtog sin ph.d. i 2001. Hans forskningsmæssige 
interesser dækker arbejdsmarkedsøkonomi og 

sundhedsøkonomi og han har publiceret i et antal 
internationale anerkendte tidsskrifter som f.eks. 

Journal of Labor Economics og Economic Journal. 
Michael Svarer er nuværende medlem af  

De Økonomiske Råds formandskab og tidligere 
medlem af Arbejdsmarkedskommissionen. 

Hvordan ser du mulighederne 
for, at kunstig intelligens kan 
påvirke væksten i Danmark? 

Det er jo det helt store spørgsmål! Den 
største potentielle gevinst ligger inden 
for områder som det, der populært  
kaldes den fjerde industrielle revolution, 
hvor virksomheder ved hjælp af ny 
teknologi, som bl.a. kunstig intelligens, 
kan få succes med at automatisere 
større dele af produktionen og dermed 
bruge mindre arbejdskraft og til en 
lavere pris. 

Inden for andre sektorer, som fx 
serviceerhvervene, kan der også 
komme en effekt som følge af, at flere 
og flere opgaver kan automatiseres. 
Det, der adskiller udviklingen på det 
her tidspunkt fra tidligere tider, er, at 
udviklingen ikke kun påvirker områder 
med ufaglært arbejdskraft, og at den vil 
påvirke bredere, end vi måske tidligere 
har set (fx med typografer). 

Hvordan ser det ud på arbejds-
markedet? Er vi i Danmark 
rustet til udviklingen? 

Som udgangspunkt, ja! Også hvis vi 
sammenligner os med andre lande. Det 
skyldes en lang række faktorer. Helt 
overordnet har vi i Danmark et fleksi
belt arbejdsmarked med få ubalancer. 

Danmark står godt rustet til  
fremtidige forandringer 

Institut for økonomi

Vi har en høj jobomsætning, og virk
somheder har generelt nem adgang  
til arbejdskraft. Det er bl.a. det, vores  
dagpengesystem understøtter. Derud
over er arbejdsstyrken i Danmark rela
tivt veluddannet, og vi er som befolk
ning overordnet set teknologikyndige. 
Samtidig har vi i Danmark også gode 
muligheder for både efter og videre 
uddannelse. Så relativt set fungerer  
det danske arbejdsmarked godt ift.  
at tilpasse sig nye situationer hvis vi 
sammenligner os med andre lande  
som fx Frankrig og Tyskland. 

Udover et fleksibelt arbejdsmarked er 
Danmark også et ret lige samfund, der 
betyder, at der kommer til at ske en 
omfordeling fra dem, der tjener på 
den teknologiske udvikling, til dem, der 
evt. måtte komme til at tabe som en 
konsekvens af udviklingen. Hvis vi  
sammenligner os med andre lande, 
som fx USA, hvor uligheden er større, 
kan det betyde, at der i Danmark vil 
være en lavere risiko for utilfredshed 
mod den teknologiske udvikling. 

Alt i alt betyder vores fleksible arbejds
marked og omfordelingspolitik, at vi i 
Danmark har forudsætningerne for at 
møde udviklingen med lidt mere åbne 
øjne, end man måske ville gøre i andre 
lande. 
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Mange synes at mene, at vi står 
over for store forandringer.  
Er der faktorer, der kan trække 
i den anden retning? 

For det første er det jo usikkert, præcis 
hvor stor en forandring vi kommer til 
at se. Derudover er det også usikkert, 
hvor hurtigt forandringerne kommer til 
ske. De prognoser, jeg har læst, nævner, 
at udviklingen nok kommer til at ske 
hurtigere end det, vi så ved den store 
industrielle revolution, men præcist 
hvor hurtigt siger de ikke noget konkret 
om. 

En af grundene til usikkerheden om 
størrelsen og hastigheden på foran
dringerne skyldes, som jeg ser det, at 
der indtil videre har været mest fokus 
på det teknologiske område, dvs. hvad 
er vi i princippet i stand til med ny 
teknologi. Der har været meget mindre 
fokus på, om det rent faktisk kan betale 
sig for den enkelte virksomhed. Det 
betyder jo, at selvom noget er muligt 
set fra et teknologisk perspektiv, er det 
ikke sikkert, at det er noget, virksom
hederne vil benytte sig af. Det kan 
potentielt være med til at bremse en 
kommende udvikling. 

Hvis vi tager de lidt mere  
nørdede økonomibriller på, så 
er der jo nogle, der mener, at 
den måde, vi hidtil har beregnet 
BNP og dermed også vækst på, 
ikke i tilstrækkelig grad tager 
højde for den teknologiske 
udvikling? 

Det er blandt økonomer et stort 
diskussionspunkt, men det er ikke 
decideret nyt. Økonomen Robert Solow 
udtalte allerede i 1987: ”You can see 
the computer age everywhere but in the 
productivity statistics”. Det er muligt,  
at der er ting, vi endnu ikke fanger i 
vores statistik, som giver sig udslag 
i et tilsyneladende fald i produktivi
tetsvæksten. Det eneste, der dog er 
konsensus om p.t. blandt økonomer, er, 
at det ikke kun skyldes målefejl. 

BNPtallene bliver dog løbende  
evalueret, således at forandringer  
indarbejdes så hurtigt som muligt,  
som vi eksempelvis så for nyligt, da  
en inddragelse af danske virksom 
heders handel i udlandet resulterede  
i en forøgelse af væksttallene. 

Hvordan ser økonomer ellers 
på et område som kunstig  
intelligens og machine learning?

Inden for empirisk økonomi er der to 
hovedområder, hvor vi kan anvende den 
type modeller – det kausale område og 
det prædiktive. Når vi bliver bedt om 
at beskrive en udvikling og begrunde, 
hvilke mekanismer der resulterede i 
denne udvikling, bruger vi ikke machine 
learning, da traditionelle økonometri
ske metoder er bedre til det. 

Vi ser dog en stor fremgang i anven
delsen af machine learning inden for 
de områder, hvor det prædiktive er 
det vigtigste. Et eksempel er at kunne 
prædiktere, hvilke ledige der har størst 
sandsynlighed for at forblive ledige, 
og bruge resultaterne til at tilpasse et 
arbejdsmarkedsprogram. Det er derfor 
også et område, som i endnu højere 
grad vinder indpas på selve økonomi 
studiet. 
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Efterskrift

Der er ingen tvivl om, at kunstig intel
ligens, herunder machine learning, 
er et begreb og nogle metoder, der 
vinder større og større indpas i danske 
organisationer på tværs af brancher og 
størrelser. Det er eksemplerne i denne 
rapport et godt billede på. 

Baseret på de gennemførte interviews 
tegner der sig også en række fælles 
kendetegn ift. den måde, forskellige 
organisationer griber tingene an på,  
og hvordan de er lykkedes med dem. 
Her er et udvalg af dem vi har fundet 
mest centrale: 

At sætte det i produktion 
Det første kendetegn, vi har set, er, at 
alle deltagere i vores survey er enige 
om, at det ikke er nok blot at få adgang 
til data og bygge modeller i en eksplo
rativ ramme. Værdien fremkommer 
først, når modellen tages i brug i for
retningen. Det er derfor helt essentielt, 
at samarbejdet mellem den eller de 
personer, der bygger modellerne, og 
den eller de personer, der kan pro
duktionssætte modellerne, fungerer. 
Afhængigt af hvor hyppigt modeller 
skal produktionssættes, kan der der
for være behov for en struktureret  
operatingmodel for, hvordan dette 
sker. På teknologisiden kan der også 
være behov for at etablere en kapa
bilitet, så produktionssætningen kan 

automatiseres. Det betyder med andre 
ord, at der både skal være kompeten
cer på det analytiske område, inden 
for softwareudvikling samt itinfra
struktur. 

Tæt samarbejde er nødvendigt 
En yderligere årsag til at have fokus 
på samarbejde er, at de kompetencer, 
det kræver at indsamle data, bygge 
modeller og produktionssætte dem, 
som kompetencesættet nævnt ovenfor 
indikerer, oftest ikke findes i en enkelt 
person. Det betyder, at virksomheder, 
i stedet for at bruge ressourcer på 
at finde en data scientist med alle 
kompetencer, er bedre stillet, hvis de 
opfatter data science som en hold
sport med en veldefineret arbejdsde
ling mellem forskellige personer. Her 
har vi set forskellige måder at orke
strere dette samarbejde på. Pointen  
er her, at forskellige personer fra for
skellige afdelinger skal have mulighed 
for at prioritere arbejdet med kunstig 
intelligens. 

Kunstig intelligens handler 
mere om forretning end om it  
Det har også været interessant at lære, 
at det ofte er tilfældet, at kapabilite
terne inden for kunstig intelligens  
og machine learning organisatorisk 
ikke er en del af den traditionelle  
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itorganisation. En årsag til dette 
kan være, at den forretningsmæssige 
tilknytning vejer tungere end at have 
tilknytning til it. Derudover kan det 
være tilfældet, at fokus i itafdelingen 
er på sikker og stabil drift, og dermed 
er der ikke så stort fokus på eksperi
menter med data. 

Forandringsledelse 
På samme måde som det er vigtigt 
at få de tekniske områder til at spille 
sammen, er det også helt essentielt 
at arbejde med forandringsprocessen. 
Det er ofte tilfældet, at modellernes 
resultater skal anvendes af personer, 
der ikke har samme tekniske baggrund 
som de personer, der har bygget 
modellerne. Da det er anvendelsen af 
resultaterne, der skaber værdien, er 
det derfor vigtigt at arbejde med den 
forandring, der sikrer, at resultaterne 
anvendes på bedst tænkelig vis. 

Ledelsesmæssig forankring 
Alle ovennævnte kendetegn findes i 
en eller anden udstrækning hos de 
organisationer, vi har talt med. Det, der 
adskiller de organisationer, som indtil 
videre er nået længst med forandrin
gerne, er forankringen på ledelses
niveau. I disse organisationer har 
ledelsen engageret sig og været aktivt 
involveret i at evaluere og tage stilling 

til, hvor kunstig intelligens kan hjælpe 
organisationen, samt hvordan organi
sationen, der understøtter arbejdet 
med teknologien, skal se ud. 

Afprøvning og positiv fejlkultur 
En anden forandring, som organisati
onerne, vi har talt med, har gennem
gået, er en stigende accept af, at det 
i arbejdet med kunstig intelligens og 
machine learning er tilladt at fejle. 
Årsagen til dette er, at disse organi
sationer har erkendt, at det ikke er 
muligt på forhånd at bestemme med 
sikkerhed, om et projekt med kunstig 
intelligens bliver en succes. Det 
afhænger af samspillet mellem data 
og modeller, og det er derfor nødven
digt at gennemføre et stykke praktisk 
arbejde, førend man kan konkludere, 
om det kan give gevinster. Her er det 
vigtigt at pointere, at der ikke menes 
at fejle med store projekter, men 
derimod opbygge en mulighed for at 
eksperimentere med nye idéer inden 
for kontrollerede rammer. 

Fokus på de praktiske  
forbedringer  
De danske organisationer, vi har været 
i dialog med, har for de flestes ved
kommende opnået succes ved at have 
et klart fokus på at forbedre allerede 
eksisterende aktiviteter. Der er med 

andre ord en klar tendens til at søge 
inkrementelle forbedringer fremfor et 
forsøg på at opnå den store gevinst 
ved at begive sig ud på ukendt territo 
rium. Investeringen i innovation i AI 
og de store landvindinger sker hos de 
store teknologigiganter, som fx Google, 
og det er for andre organisationer 
derefter et spørgsmål om at evaluere 
anvendeligheden af de nye muligheder 
og tage dem i brug, hvis det giver 
mening. 

Kompetencen til at finde det 
rigtige sted at sætte ind 
For organisationer uden den store 
erfaring med kunstig intelligens og 
machine learning kan det virke uklart, 
hvordan teknologien kan medvirke til 
værdiskabelse for dem. Dette bliver 
forstærket af den meget mere eller 
mindre seriøse omtale, som disse 
emner får på konferencer og i medierne.
Hovedparten af de organisationer, 
vi har interviewet, har da også givet 
udtryk for, at de oplever meget hype 
om kunstig intelligens. En konsekvens 
af dette har hos nogle været, at der 
i ledelsen er opstået urealistiske 
forventninger til, hvad organisationen 
kan opnå ved anvendelse af kunstig 
intelligens – specielt på kort sigt. Der 
er derfor behov for stærke kompeten
cer enten internt eller eksternt, der er 
i stand til at evaluere, hvilke former for 
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ny teknologi der er relevant for orga
nisationen, hvilke forretningsområder 
der skal fokuseres på, og i hvilken 
rækkefølge samt helt konkret, hvordan 
ny teknologi implementeres og 
ibrugtages som en del af det daglige 
arbejde. 
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