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Hvad er fremtidens jobs, hvad består de af og hvem har dem? Vi er vant til at tænke, at de fremskridt vi ser,
vil skabe nye jobs. Men det er slet ikke tilfældet. Martin Ford - iværksætter fra Silicon Valey - har set,

hvordan helt almindelige jobs over en årrække er forsvundet.

 

Maskiner, computere og robotter bliver hele tiden mere intelligente, de kræver ikke længere mennesker til at
styre dem. Effekten er, at mange af middelklassens og akademikernes jobs allerede nu er i gang med at

forsvinde. Servicefag, administration, jurister, journalister, videnskabsmænd og farmaceuter mister deres job
til smarte maskiner. Super avancerede computere kan til væsentligt lavere omkostninger udføre præcis de

samme opgaver.

 

Hvad vi så skal leve af, hvad vi overhovedet skal lave i fremtiden, og hvem der skal købe de varer,
virksomhederne producerer, er spørgsmålene, som Martin Ford forsøger at besvare. Robotterne kommer er

udgivet i samarbejde med Mandag Morgen.
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