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Boken Postkapitalisme – en guide til vår fremtid av Paul Mason, har 
fått stor oppmerksomhet siden den ble utgitt i juli – godt hjulpet av et 
sammendrag i artikkelformat publisert i britiske The Guardian. 

Informasjonen vil være fri
Delingsøkonomien ble muliggjort av nye teknologiske løsninger som enkelt sprer 
informasjon om ledig kapasitet i ressurser. Ifølge Mason har 
informasjonsteknologien ført med seg to andre vesentlige samfunnsendringer 
som også utfordrer kapitalismen. Den første er innføringen av nye 
informasjonsvarer som markedet har store problemer med å prise.
Informasjon som vare passer ikke inn i kapitalismens rammer – den vil være fri.

Å lage informasjon – enten det er musikk, en bok eller denne avisartikkelen – har 
en produksjonskostnad. Men når den først er produsert, er 
reproduksjonskostnaden i den digitale verden nær null. Det koster ikke mer at 
person nummer to strømmer låten, laster ned e-boken eller leser nettavisen. 
Derfor kopieres og distribueres musikk, filmer og bøker utenfor 
rettighetshavernes kontroll. Den reelle markedsverdien for alt som kan kopieres, 
er ifølge Mason nær null. Informasjon som vare passer ikke inn i kapitalismens 
rammer – den vil være fri.

Einar Lie, professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo, mener 
likevel at Masons observasjoner er interessante.

- Tendensene han beskriver er eksempler på endringer i det kapitalistiske 
systemet, der informasjonsteknologien refordeler innflytelse og inntekt i 
samfunnet. Disse endringene bidrar snarere til å gi kapitalismen innflytelse på 
nye områder, heller enn å svekke den. Det må heller ikke være tvil om at den nye 
teknologien bidrar til å gjøre både enkeltpersoner og selskaper styrtrike.

Informasjonsteknologi
og samfunnet.

Konsekvenser?

http://www.theguardian.com/books/2015/jul/17/postcapitalism-end-of-capitalism-begun
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Les artikkelen i Aftenposten – klikk her 

De siste 25 årene har 
informasjonsteknologien radikalt 
endret måten vi lever på. For 
milliarder av mennesker er 
bokstavelig talt all verdens 
kunnskap bare et tommelsveip 
unna. Blant den nye generasjonen 
utdannede og tilkoblede 
mennesker ser Mason nye verdier 
og handlinger oppstå: Å dele er 
blitt viktigere enn å eie.

Den nye adferden drives av grønn 
idealisme – dagens unge voksne er 
flasket opp på overskrifter om 
global oppvarming – og av krise: 
En arbeidsledig gresk generasjon 
har laget en parallell økonomisk 
subkultur, der barnepass, skyss og 
matproduksjon skjer utenfor 
kapitalismens markeder og 
bedriftshierarkier. Studerer man 
eksemplene, vil man se at det i 
mange tilfeller er 
informasjonsteknologi som gjør 
det mulig å forbigå etablerte 
markeder når varer og tjenester 
skal utveksles.

Aftenposten 30. august 2015

http://www.aftenposten.no/okonomi/Fjerner-kapitalismen-med-et-tommelsveip-8140483.html
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Nye IKT-
løsninger i 

Osloskolen.

Les brevet her

https://ullern.vgs.no/siteassets/skoleplattform-oslo_informasjon-til-foresatte-august_ullern-vgs.pdf
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Alltid åpent.
Nye IKT løsninger i 

Oslo skolen

informasjons-
teknologi samhandling livslang læring

Alltid åpent.
My Good Friends bruker 

Microsoft Office 365

Alltid åpent.
Vi bruker høsten 2015 til å 
lære hvordan vi kan bruke 
Office 365 til samhandling.


