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MALENE GROULEFF
Min tilgang til robotbranchen og erfaring:
Jeg er CEO og stifter af Grouleff Communications, som er Danmarks eneste B2B PRbureau med 100 % fokus på robotbranchen og dens behov for strategisk kommunikation
til presse, forhandlere, kunder, jobansøgere, myndigheder og andre relevante
interessenter for robotbranchen. Robotteknologier og automatisering breder sig til flere
og flere brancher. Filosofien bag Grouleff Communications er, at robotudviklingen er så
væsentlig og potentielt revolutionerende, at den fortjener en solid mediedækning. Det
er vigtigt at skabe indsigt og debat om, hvordan vi skal gøre brug af de mange nye
muligheder, teknologien åbner op for. PR-bureauet har derfor siden 2008 opbygget en
dyb indsigt og et stærkt brand i den blomstrende robotindustri. Min ambition er, at
Danmark skal være verdensmester i robotteknologi og automation, både inden for
uddannelse og forskning, iværksætteri, innovation, produktudvikling, men ikke mindst i
anvendelse af teknologierne.
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Hvad er robotforskningens vigtigste rolle i den kommende periode?:
Vi skal løse både hverdagens og verdens små og store udfordringer ved at skabe nye
landvindinger inden for robotteknologien. Vi skal se på, hvad mennesker er bedst til og
udvikle robotter til at varetage det, som robotter egner sig bedre til end mennesker.
Personligt synes jeg, det er interessant, hvis automatisering, robotter og kunstig
intelligens kan hjælpe os med:
• at gøre vores arbejdsmiljø sundere
• at producere varer lokalt
• at gøre os mere produktive (og vores løn værd), når vi samarbejder med robotter
• at reducere/kompensere for menneskelige fejl
• at give mennesket superkræfter
• at løse flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet
• at producere fødevarer til en voksende global befolkning
• at imødegå klimaforandringer
• at give større selvhjulpenhed og handlefrihed til handicappede
• at få mere fritid

Min favoritrobot:
Min ultimative favoritrobot er ikke rigtig
opfundet endnu, og den er nok ikke
rentabel at udvikle, for den skal være
ekstremt alsidig. Det ville jo være skønt
med en sofistikeret robotskygge, der
altid fulgte i hælene på mig og på
intelligent vis kunne gentage de opgaver,
jeg viste den, hvordan man skulle
udføre, så jeg kunne overlade dem til
robotten, før det blev for trivielt og
kedeligt.
Generelt eg jeg meget stor fan af
brugervenlige, intuitive
robotopfindelser, som alle kan hitte ud
af at betjene som et nyttigt værktøj i
deres arbejde, i deres hjem eller
andetsteds. Her synes jeg, at Danmark
har en perlerække af robot-frontløbere,
som bygger videre på vores stærke
tradition for tværfagligt samarbejde,
brugerdreven innovation og fokus på
enkelhed og overskuelighed.

