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PREBEN HJØRNET
Min tilgang til robotbranchen og erfaring:
Jeg har reelt 4 børn og udøver bigami, idet flere i min nære omgangskreds vil påstå, at robotter rangerer på
linje med mine kære børn og hustru. Jeg benægter naturligvis - for at bevare et vist niveau af social integritet.
Faktisk er jeg fortaler for, at robotter ikke har hverken sjæl eller sociale kompetencer, og skal ikke tilstræbes at
få det. Robotter er skabt til at understøtte vigtige men trivielle opgaver for vores samfund og sikre, at vi alle
kan have et indholdsrigt liv med velstand og velfærd ved at ”commodities of life” udgør en så lille del af vores
samlede udgifter og tidsforbrug som muligt, og dermed frigiver ressourcer i livet til aktiviteter, der afspejler
vores unikke egenskaber individuelt og som art. Gennem en lang karriere som iværksætter og innovatør, har
jeg haft mulighed for at arbejde bredt og dybt med teknologier, produkter og forretningsmodeller omkring
robotik, perception og datadrevet innovation. Jeg har en stærk passion for vores fælles branche og indtager
en bevidst rolle for at værne og fremme radikal (disruptive) innovation, udviklet siden mit første møde med
Prof. Clay Christensen (HBS) i Salt Lake City tilbage i 1992. (Faderen bag Disruptive Innovation Stragety). I dag
driver jeg min 6. startup ”Blue Workforce A/S” med udelt stolthed og begejstring. En virksomhed, som emmer
af begejstring og dynamik.
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Hvad er robotforskningens vigtigste rolle i den kommende periode?:
I denne branche overvældes vi til overflod af mere eller mindre filantropiske
forskningsaktivitet funderet på ofte ret akademiske hypoteser om, hvad der er væsentlig
og realiserbart. Jeg anerkender klart, at der skal udøves elitær grundforskning som
basis for at åbne nye veje og platforme. Mit fokus ligger dog på den
anvendelsesorienterede forskning. I lyset af de betydelige problemstillinger
for at sikre den størst mulige effektive udbredelse til gavn for flest ligger temaer som
læring og simplificering på min favorit liste. Hos Blue Workforce materialiserer det sig i
en teknologiudvikling omkring ”Gamification”, Digital tvilling og e-learning, som vi
anser for en branchefælles udfordring at udforske og gøre tilgængelig.
Min favoritrobot:
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