
Tiden vi lever i – en epoke i en rekke av epoker. 
Vi, som bor i et av høyinntektslandene lever i en tid med tilsynelatende uforståelige 
motsetninger. 
Vi ser for våre øyne, at det kan produseres mer enn nok varer og tjenester til alle, samtidig 
som det dannes en ny, stadig voksende, underklasse av fattige mennesker. Hvis en benytter 
dagens teknologi og bygger ut produksjonskapasiteten i høyinntektslandene, kan en for 
første gang i menneskenes historie, produsere langt mer varer og tjenester enn det er behov 
for. Muligheten finnes, men stadig færre av samfunnets medlemmer har noen glede av det. 
Men for de som er innenfor, i det gode selskap, virker det klart at knappheten på varer er i 
ferd med å overvinnes. Like klart som det er for de utenfor, i den nye underklassen av 
fattige, at det finnes for lite varer til at de kan leve gode liv. Hvordan kan dette skje? At 
samfunnets knapphet på varer er i ferd med å overvinnes, samtidig som det vokser frem nye 
skarer med mennesker som blir rammet av knapphet på varer. Dette virker som en merkelig 
motsetning, men den er ganske dominerende når vi skriver 2017.  

Når mennesker i høyinntektslandene intervjues om fremtiden tror de fleste at 
kommende generasjoner får vanskeligere liv, enn det foreldregenerasjonen har hatt. Mange 
tror det blir dårligere lønnede jobber, det blir større arbeidsløshet og vanskeligere å få 
jobber. Veksten i samfunnene vil avta og kanskje slå over i tilbakegang. Hvordan kan det 
være en sannsynlig utvikling i en tid hvor vi kan produsere mer med færre timeverk enn 
noen gang tidligere i historien? Hvordan kan dette skje etter mange fredelige år hvor man 
har kunnet bygge opp samfunnenes realkapital i form av bygninger, infrastruktur, boliger, 
maskineri, etc. år for år? Burde man ikke i høyinntektslandene se den generasjonen i 
menneskehetens lange historie, med de aller beste forutsetninger for å gi alle samfunnets 
medlemmer de varer og tjenester de har behov for? 

Hvorfor ser menneskene mørkt på fremtiden i denne unike situasjonen. Det er fordi 
de opplever realitetene. I USA for eksempel, har antallet mennesker som på et eller annet 
tidspunkt i livet er avhengig av matbonger økt fra 17,2 millioner i år 2000, til 46 millioner i 
2012, som er omtrent 15% av alle amerikanerne. I England har en sett en tilsvarende 
utvikling. Lønnsutviklingen i USA for det store flertallet har stått stille og til og med begynt å 
gå tilbake sett fra 1970 tallet til i dag. Det er en utvikling en også ser i de fleste 
høyinntektsland. Hvordan er en slik utvikling mulig? Vår evne til å produsere mer med 
mindre innsats øker stadig, men det fører til at folk får det verre! Andelen av samfunnets 
mennesker det er behov for i arbeidslivet synker stadig. Mange av de som faller utenfor 
synker ned i fattigdom. Hvor fort de synker, er avhengig av hvor gode velferdssystemer det 
er i de enkelte land, men alle som skyves ut av arbeidsmarkedet synker. Denne nye 
underklassen har til og med blitt så stor, at dens interesser i økende grad påvirker hvilken 
politikk det er mulig å føre innenfor demokratiets rammer. 

Når det gjelder kapital ser en stadig mer kapital ingen har behov for. Finanskapital er 
snart verdiløst, med en rente på maksimalt et par prosent. Det er fordi tilbudet av 
utlånskapital er langt større enn etterspørselen. Opp gjennom historien har kapital, både 
finanskapital og realkapital vært et knapphetsgode. Denne knappheten har vært benyttet til 
å omfordele de verdier som har blitt skapt i samfunnet. Kapital, også finanskapital har vært 
samfunnets omfordelingsmaskin. Hva skjer når knappheten på kapital opphører? 
Finanskapitalen har mistet det meste av sin verdi, med en rente nær 0, vil det skje også med 
realkapitalen? Eller er det snarere sånn at finanskapitalens verdi vil stige igjen?  

Hva er det som fører høyinntektslandene inn i en situasjon med økende antall fattige, 
dårligere lønns og arbeidsvilkår og overproduksjon av kapital det ikke er behov for? Hvordan 



kan det skje midt i en situasjon hvor menneskenes praktiske muligheter til til å utrydde 
knappheten på varer og tjenester aldri har vært bedre? Er vi vitne til at en gammel profeti 
går i oppfyllelse? Karl Marx skrev i Forord til sosialøkonomien i 1859: ”På et visst trinn i sin 
utvikling kommer samfunnets materielle produktivkrefter i motsetning til de bestående 
produksjonsforhold, …………... Fra å være utviklingsformer for produktivkreftene forandrer 
disse forhold seg til å bli lenker for dem.” Er vi vitne til at måten menneskene har organisert 
seg på under industrialiseringens epoke er i ferd med å vende seg til sin motsetning, i det 
industrialiseringsperioden nærmer seg sin avslutning? Ser vi at en organisasjonsform bygget 
rundt at menneskene skal forbedre sin produksjon av varer og tjenester endrer karakter når 
hastigheten i denne forbedringen avtar? Vender denne organisasjonsformen seg til sin 
motsetning når samfunnet må legge om fra en situasjon hvor fortjeneste skapes gjennom 
slike forbedringer, til en situasjon hvor en må skape fortjeneste gjennom å forverre lønns og 
arbeidsvilkårene til folk? Er den kapitalistiske organisasjonsformen avhengig av at 
forbedringene i produksjonen er så store at de også kan forbedre lønns og arbeidsvilkårene 
til folk?  

Måten kapitalen virker på, er en del av en kapitalistisk organisasjonsform. Når 
hastigheten i forbedring en av vare og tjenesteproduksjonen avtar ved industrialiseringens 
avsluttende faser, er det slik at det medfører overproduksjon av kapital fordi det er stadig 
færre muligheter for å investere denne kapitalen med fortjeneste? Er det slik at når 
fortjenesten synker, mister kapitalen sin verdi tilsvarende? Vil det føre til at både 
finanskapital og så realkapital mister sin verdi? Kan vi på den måten si at kapitalismen, som 
er en organisasjonsform tilpasset industrialisering av samfunn, vender seg til sin motsetning 
når industrialiseringen er inne i sine avsluttende faser?   
Eller er det kanskje egentlig nonsens å snakke om at industrialiseringen av samfunn noen 
gang tar slutt?  Er det ikke sånn at knappheten på varer og tjenester aldri tar slutt? Finner 
man ikke alltid opp nye behov, når gamle behov er dekket? Hvem skal egentlig bestemme 
når behov er dekket og hva om er viktige behov og mindre viktige behov?   

Denne boken søker å svare på disse spørsmålene og flere til. Skal en finne troverdige 
svar på slike spørsmål, er det nødvendig å sette utviklingen inn i den store historiske 
sammenhengen. Skal man finne et svar på om industrialisering er en epoke med en start og 
en slutt, en epoke blant flere i menneskenes historie, er det nødvendig å se på det i en større 
historisk sammenheng. Slik er det med de fleste av spørsmålene som er stilt over. Skal en 
kunne svare på om kapitalismen er, som Marx kalte det produksjonsforhold, eller som jeg 
ser det: en samfunnsmessig organisasjonsform, uløselig knyttet til 
industrialiseringsprosessen, må en se på det i en større historisk sammenheng. Det er 
vanskelig å se sin egen tid og et stykke inn i fremtiden, innenfra. Menneskenes horisont er 
knyttet til dets egen levetid. Selv om forandringer har skjedd med stor hastighet i vår tid, 
skjer de allikevel ikke så fort. De fleste innbiller seg at slik vi er vant til å ha det, vil det alltid 
være. Det er derfor helt nødvendig å se på utvikling og forandring over lange historiske 
horisonter, slik at en får plassert sin egen tid inn i dette større bildet. Vi må se vår egen 
epoke som en epoke i en rekke, som både har vært og vil fortsette. Sett i dette større 
tidsmessige perspektivet forsøker jeg også å forklare hvordan både en kapitalistisk 
organisasjon, og det vi er kjent med som en sosialistisk organisasjon, i reliteten er to sider av 
samme sak, av vareøkonomien. Hvordan begge disse organisasjonsformene har som formål 
å redusere knappheten på varer og tjenester i samfunn hvor knappheten på varer og 
tjenester er dominerende.  



Denne måten å se menneskene på, berører også en filosofisk diskusjon som har 
versert i mange år. Det er diskusjonen om det er menneskenes omgivelser eller ideer som er 
grunnleggende. Hvor viktig er egentlig menneskenes ideer. Gjerne formulert som 
diskusjonen mellom ide og materie, eller som en diskusjon om ting er forutbestemt. Når 
man anlegger det lange historiske perspektivet på menneskenes utvikling, blekner egentlig 
denne diskusjonen. En ser at menneskenes ideer og tanker hører hjemme i sine forskjellige 
tidsepoker, sammen med menneskenes gjøren og laden for øvrig.  

For å kunne plassere vår epoke i sin historiske sammenheng, så langt jeg makter, har 
jeg valgt å se på menneskenes historie fra begynnelsen. Både den praktiske siden av 
mennesketnes tilværelse og den idemessige siden. Dette er for så vidt to sider av samme 
sak. Menneskene utvikler ideer tilpasset sin historiske epoke. Menneskenes tilværelse og 
menneskenes ideer utvikler seg gradvis, på grunnlag av en gjensidig avhengighet. For 
eksempel er ideen om elektroniske produkter vanskelig å tenke ut, før elektrisiteten er 
utviklet. Det går selvfølgelig ikke an å se på så store deler av historien innenfor en boks 
rammer. Jeg har derfor valgt å se på de områdene og epokene i historien hvor forandringer 
har skjedd ganske raskt og gjerne i forkant av utviklingen i verden for øvrig. Jeg tror også det 
er viktig å se sammenhengen i disse forandringene. Å følge tråden i utviklingen gjennom de 
forskjellige steder og tidsepoker. Bokens første 9 kapitler er viet til denne historien. Fra 
Homo Sapiens Sapiens første skritt utenfor Afrika, til industrialiseringen når sitt topp punkt i 
høyinntektslandene på 1970-tallet. Jeg bruker ikke mye tid på de tidligste tidene, men håper 
en passe interessert leser vil streve seg igjennom også disse kapitlene for å se helheten i 
utviklingen. Boka ser på hvordan religiøse ideer utvikles gjennom endringer i 
næringsgrunnlag, folkevandringer og økende befolkningstetthet, og hvordan 
sammensmeltingen av to religiøse retninger, zoroastrismen og den semittiske, fører til en 
uløselig logisk motsetning innebygget i den sammensmeltede monoteismen. Vi skal se på 
hvordan utviklingen i Europa fortsetter når all jord, som er brukbar med en gitt teknologi, er 
tatt i bruk, osv. Lange tankerekker som bygger på religiøse forestillinger fra Zoroasters tid til 
Luthers tid, og videre gjennom vestlig filosofi med personer som Spinoza, Hume, Kant, Hegel 
og Marx. For å klargjøre dette rent filosofisk, avsluttes den historiske gjennomgangen med et 
kapittel 10 kalt: Forandring – hvordan skjer det? Her søker jeg å forklare hvordan 
diskusjonen om ide og materie nettopp er basert på denne lange religiøse tankerekken. 
Marx sin samfunnsmetode blir belyst i forhold til denne filosofiske arven. De historiske 
kapitlene som avsluttes med det filosofiske, danner bok 1. 

Annen bok begynner med et kapittel om økonomiske grunnbegreper, som dreier seg 
om den forunderlige utviklingen av økonomiske ideer. En teoriutvikling som har blitt 
fullstendig dominert av interessegrupper i samfunnet.  Om hvordan sosialøkonomien ble til 
og hva som kan skje hvis en går tilbake til Smith og Ricardo og begynner på nytt. Deretter 
følger et teoretisk kapittel om hvilke fundamenter den kapitalistiske økonomien bygger på, 
dersom vi bygger på den klassiske sosialøkonomiske arven, som gikk ut fra Smith, Ricardo og 
Marx. Deretter følger et kapittel om historien, til det jeg ser på som innledningsfasen til 
industrialiseringens avslutning, historien fra midten av 1970-tallet til i dag. Denne historien 
studeres med vekt på det jeg kaller samfunnets dyporganisasjon. Videre følger et kapittel for 
å studere påstanden om at det er en ressurskrise vi står overfor, ikke en krise som springer 
ut av menneskenes organisasjon. Befolkningsvekst, vannressurser og energiressurser med 
skadelige klimakonsekvenser, er det trusselen vi står overfor? Hvor dominerende er denne 
trusselen sett over et langsiktig historisk perspektiv? Det siste kapitlet dreier seg om hvor 



den framtidige utviklingen vil gå og det økonomiske fundamentet for en ny 
organisasjonsmodell etter den kapitalistiske. 
 
Dette blir en lang reise, men jeg håper og tror at lesingen vil tilføre leseren så mange nye 
ideer og tanker, at det viser seg å være verdt strevet. 
 


