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TEKNOLOGI Robotbleen, der spuler 
og tørrer svage, ældre eller handicap-
pede, når naturen kalder. En mekanisk 
husholderske, der kan tage sig af  at 
vende bøffer, mens salaten forberedes 
ved siden af. Eller hvad med et af  de 
helt nyeste skud på stammen - nemlig 
sexbotten. En modellignende robot-
dame - eller mand - udviklet for mil-
lioner af  kroner af  pornoindustrien, 
og som kan give hjælp til de ydelser, 
man måtte have brug for. Det er blot 
et udpluk af  eksempler på nutidens 
robotteknologi, som ifølge lektor ved 
Aarhus Universitet BSS Institut for 
Forretningsudvikling og Teknologi 
Jean-Paul Peronard, vil indtage mere 
og mere af  den offentlige - og forment-
lig også den private sektor i fremti-
den. Han holdt i går morges den første 
udgave af  dette års ledelsesforedrag 
Tidlig Tirsdag hos Mediehuset Her-
ning Folkeblad.

Robotteknologien i Danmark
Jean-Paul Peronard forsker i robottek-
nologi og hans område handler særligt 
om marketingsdelen i fremtidens ro-
botteknologi, som blandt meget andet 
kan være med til at frigive ressourcer, 
mens et aspekt, hvor mennesker kan 
blive tilovers, også blev nævnt. Her-
efter slog han hovedsageligt ned på 
tre områder inden for robotteknologi 
herhjemme.

- Omsorg - sociale robotter til ek-
sempelvis ældre, for der bliver flere 
af  sidstnævnte i de kommende år. Så 
er der arbejdsmiljødelen, hvor robot-
ter kan være med til at gøre op med 
fysisk slid, og endelig er der inve-

steringsdelen. Det kan nemlig være 
rigtig svært at udvikle en forretnings-
model som privat virksomhed inden 
for robotteknologi, og det er måske 
derfor, at det indtil nu har været den 
offentlige sektor, der i højere grad har 
taget robotterne til sig, forklarede han 
og nævnte samtidig vigtigheden af, 
at eksperterne og udviklerne lytter 
til, hvad der er brug for, og at man 
hele tiden har etikken ved robotter in 
mente.

Er vi overhovedet parate?
Skal robotteknologien ses som et sup-
plement eller en erstatning? Det er 
ifølge lektoren et vigtigt spørgsmål, 
når man skal klarlægge, hvor parate 
til robotteknologi vi er. 

- Er det et fremskridt eller et tilbage-
skridt med robotter, spurgte han også 
sig selv, før han fremlagde eksempler 
på sin forskning angående parathed 
inddelt i persontyper med både parate 
og ikke-parate:

Kogt ned er der et felt af  de såkaldte 
innovaters og nytænkere. De parate, 
som søger det nye hele tiden, mens den 
anden type består af  pragmatikere og 
de mere konservative. 

- Min undersøgelse, som jeg lavede 
her for at finde ud af, hvordan vi ser 
på robotteknologien, er meget interes-
sant, lød det fra Jean-Paul Peronard, 
som herefter viste et power-point-slide 
med et væld af  faktorer, han har målt 
på.

- De ikke-parate mener, det er vig-
tigt med mere viden, før de kaster sig 
ud i noget, hvor de parate straks ser 
fordelen i den effektivitet, som robotter 
fører med sig. Økonomi vægter højt 
for begge grupper, og så er der en in-
teressant faktor: Etik ligger meget lavt 

ved begge grupper, forklarede han og 
tilføjede: 

- Grundlæggende arbejdes der i 
servicerobotter og socialrobotter, 
hvor servicerobotten eksempelvis er 
en støvugerrobot, mens socialrobotten 
interagerer og hjælper eksempelvis 
ældre mennesker, fortalte Jean-Paul 
Peronard.

I’m sorry, Wilson
Jean-Paul Peonard stillede efterfølgen-
de sig selv spørgsmålet: Hvad styrer 
vores lyst til robotteknologi? Vi har 
nemlig forskellige forventninger med 
dertilhørende konsekvenser for den 
måde, robotteknologien skal designes 
og præsenteres på. 

Jean-Paul Peonard har ligeledes ind-

delt de forskellige personer i kasser 
ud fra fire værdier. Der er dem, som 
elsker gadgets og har et begær efter 
det nye. 
 - Det kan eksempelvis være dem, som 
bare må eje den nyeste Iphone selv om 
den, de har, er velfungerende, forklare-
de han og listede de øvrige værdier op:

- Så er der dem, der ser fordelen i, at 
robotten kan optimere - eksempelvis 
oversætte eller lære sprog. Det bruges 
særligt i Asien. Vi har dem, der kan 
bruge robotter inden for kirurgien og 
militæret, og så har vi til sidst en grup-
pe mennesker, som vil kunne bruge 
robotter til selskab, forklarede han og 
nævnte blandt andet robothunde og 
den førnævnte sexrobot.

Vi mennesker har behov for følel-

ser og nærvær, og det er netop, hvad 
denne gruppe mennesker bruger ro-
botter til, mener han. Men kan man 
blive forelsket i en robot?

- Jo, det kan man faktisk godt. I en 
robot, i en volleyball eller hvad ved jeg. 
Tag eksemplet fra filmen Cast Away, 
hvor Tom Hanks er strandet på en øde 
ø. Han connecter og bliver bedste ven-
ner med sin Wilson volleyball, fordi 
vi mennesker har brug for følelser og 
nærvær, lød det fra lektoren.

Og mens undertegnede i hovedet 
genkaldte Tom Hanks afsluttende 
»Wiiiiilsoooon - I’m sorry-råb« efter 
sit tab af  den kendte volleyball, afslut-
tede Jean-Paul Peronard denne tidlige 
tirsdag efter et velundersøgt indblik 
ud i fremtiden.

- Din nye kollega er måske en robot
 For at gøde paratheden i en 

organisation kan det ifølge Jean-Paul 
Peronard være en ide, at det er en, 
personalet har tillid til, som breder 
budskabet om robotter. Hvis det bliver 
trukket ned over hovedet af udviklere, 
kan det gå galt, sagde han.   
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