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Homo appiens
Hvordan teknologi endrer våre liv
ARNE KROKAN

• 2022 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202427252 | kr 289,Vi lever mye av våre moderne liv i det digitale nettsamfunnet, og teknologien
har skapt et filter mellom oss og den virkelige verden der det som vises er
utvalgt, regissert og iscenesatt gjennom en stadig større flora av apper.
Samtidig står vi overfor store komplekse utfordringer i samfunnet knyttet til det
digitale skiftet og bærekraft. I Homo appiens. Hvordan teknologi endrer våre
liv undersøkes dette nærmere gjennom en rekke historiske eksempler som kan
vise oss hvordan teknologi har endret både mennesker og organisering av
arbeid og samfunn. Boken kommer inn på hvilke endringer som er i gang nå og
hva mulige konsekvenser av disse kan bli. Er det for eksempel mulig å tenke seg
at både landbruk og fiskeoppdrett i stor grad vil være erstattet av "kultiverte"
kjøttprodukter i løpet av bare en 10-årsperiode? Og hvem er det egentlig som
styrer utviklingen, og hvilken vei går det?

Arne Krokan er professor ved NTNU der han arbeider med prosjekter som
omhandler problemstillinger i skjæringspunktet mellom teknologi,
organisasjon og samfunn.
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Homo appiens
Hvordan teknologi endrer våre liv
ARNE KROKAN

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202775070 | kr 209,Vi mennesker utfordres på stadig nye måter. Nye teknologier skaper nye
produksjonsformer, nye måter å kommunisere på og nye måter å organisere
arbeidet på. Noe av dette vil vi kalle forbedringer, men jammen skaper dette
utfordringer også. Denne boken har form som en "utstilling" som presenterer
utvalgte sentrale utfordringer vi står overfor. Komplekse problemer det er
vanskelig å løse ved politisk enighet og handling, og kanskje er det ny teknologi
som er løsningen? Her får du mange innspill slik at du kan forstå både hva
utfordringene består i, og tanker om hvordan vi kan løse dem.

Arne Krokan er professor ved NTNU der han arbeider med prosjekter som
omhandler problemstillinger i skjæringspunktet mellom teknologi,
organisasjon og samfunn.
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Presse, profesjon og politikk
Festskrift til Paul Bjerke
BIRGITTE KJOS FONN, ELLEN LEXERØD HOVLID OG BIRGIT RØE MATHISEN (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202716271
Presse, profesjon og politikk er et festskrift til Paul Bjerke, som fyller 70 år 2.
oktober 2022. Bjerke har en allsidig karriere bak seg innen journalistikk,
forskning og som samfunnsdebattant. Dette festskriftet samler
forskningsartikler, fagartikler og hilsningstekster fra kolleger og
samarbeidspartnere i presse og forskning. Boka inneholder nye analyser av
forskjellige sider ved journalistisk profesjonspraksis og refleksjon rundt den
virkeligheten journalistikken befinner seg i.
Tre hovedbegrep er sentrale når Paul Bjerkes forskergjerning skal
sammenfattes: presse, profesjon og politikk. Disse utgjør tittelen på dette
festskriftet og er også brukt for å organisere stoffet. Målet er både å gi et
innblikk i en del av de arbeidene Bjerke har bidratt med, og samtidig koble
tekstene i dette festskriftet til hans forskervirke. I denne boka får vi dessuten et
innblikk i hans mange år som journalist, nyhetsredaktør og til slutt redaktør i
Klassekampen.
Boka retter seg mot medieforskere, forskere innen andre fagdisipliner med
interesse for medienes funksjon i samfunnet, studenter og praktikere.

Birgitte Kjos Fonn er professor i journalistikk ved OsloMet – storbyuniversitetet.
Hun er dr.philos. fra Universitetet i Oslo (UiO) på en avhandling om
pressehistorie, og er ellers cand.polit.
Ellen Lexerød Hovlid er professor i medierett ved Høgskulen i Volda. Hun er
utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og har en doktorgrad om Vernet av
privatlivets fred fra 2014.
Birgit Røe Mathisen er professor i journalistikk ved Nord universitet,
journalistutdanninga.
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Nordic Open Access
Scholarly Publishing

NORDIC
OPEN ACCESS
S C H O L A R LY P U B LI S H I N G

Cappelen Damm Akademisk tilbyr åpen publisering av vitenskapelige
bøker og tidsskrifter, fritt og gratis tilgjengelig for alle lesere, på plattformen Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).
NOASP tilbyr redaksjonell støtte fra erfarne forlagsredaktører, håndtering av
manus i de ulike fasene og en god teknologisk plattform for publiseringsprosessen. Alle våre utgivelser er gull Open Access.
På NOASP publiseres vitenskapelige tidsskrifter, skriftserier, antologier og
monografier. Våre tidsskrifter har redaksjonsråd i Norge eller Norden, og
publiserer fagfellevurderte artikler på engelsk, norsk, dansk eller svensk. I
tillegg kan tidsskriftene inneholde stoff som ikke er fagfellevurdert, men
hører til i fagtidsskrifter, for eksempel bokanmeldelser og populariserte
versjoner av artikler. Bokutgivelser skal alltid fagfellevurderes, og publiseres
på norsk, engelsk, dansk eller svensk.
NOASP er en brukervennlig plattform som gir god presentasjon og
lesbarhet, enkel navigasjon, optimal søkbarhet og bred spredning av
forskningslitteraturen.
Bla i våre utgivelser: noasp.no
Vil du vite mer?
Lurer du på om Open Access-publisering kan være aktuelt for en kommende
artikkel eller bok fra ditt fagmiljø? Er du involvert i et akademisk tidsskrift og
interessert i å vite mer om hvordan dere kan gå over til Open Access?
Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan tilby!

noasp.no
noasp@cappelendamm.no

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Cappelen Damm Akademisk

Lover og forskrifter

Særtrykk av lover og forskrifter
Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av
særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange
sentrale lover og forskrifter, med historiske og faglige noter.
Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet,
vennligst kontakt oss per e-post: jus@cappelendamm.no.

Noen aktuelle lover og forskrifter:
Arbeidsmiljøloven og ferieloven
9788202629588

Forvaltningsloven m/forskrift og
offentleglova m/forskrift
9788202592882

Åndsverkloven m/forskrift
9788202612979

En komplett oversikt over våre særtrykk av lover og forskrifter finner du på
cda.no og i katalogen Lover og forskrifter.
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