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Sammendrag 

 
Delingsøkonomien har kommet til Norge. Til tross for foreløpig liten utbredelse, er det 

forventet at andelen sysselsatte i delingsøkonomien vil øke og at verdiskapningen kan gi 

utslag for samfunnet. Aktører som Uber og Airbnb skaper muligheter i samfunnet, men også 

utfordringer for arbeidslivet. Delingsøkonomi handler om digitale plattformer som formidler 

kontakt mellom en tilbyder og kunde. Hvor stor den vil vokse seg i Norge avhenger av 

preferanser og etterspørsel, videre utvikling av teknologi og reguleringen av arbeidslivet. I 

dag er delingsøkonomien utbredt i størst grad i transport- og overnattingsbransjen. For å 

vurdere delingsøkonomiens muligheter og utfordringer for Norge ble et 

delingsøkonomiutvalg satt av regjeringen i 2016. Oppgaven var å vurdere spesifikke 

muligheter og utfordringer for arbeidslivet, og eventuelle tiltak videre. Resultatet er NOU-

rapporten 2017:4 om delingsøkonomi og temaene som blir diskutert er arbeidsliv, 

forbrukerhensyn, skatt og sektorer med stor utbredelse. Fokuset videre ligger på muligheter 

og utfordringer for arbeidslivet i Norge, da dette er mest relevant for ønsket innsnevring av 

oppgaven. Delingsøkonomien bringer med seg utfordringer og muligheter som kan påvirke 

den norske modellen. Mine problemstillinger er derfor som følger: 

 

Hvordan kan delingsøkonomiens muligheter og utfordringer påvirke den norske modellen? 

- Hvilke muligheter og utfordringer for den norske modellen er partene i arbeidslivet 

opptatt av?  

 

Studien min tar form som en dokumentstudie av høringssvarene fra partene i arbeidslivet. 

Resultatene av NOUen om delingsøkonomien ble presentert gjennom en høring, hvor partene 

i arbeidslivet kom med høringssvar og innspill til vurderingen gjort av 

delingsøkonomiutvalget. Her foretar jeg en dokumentanalyse gjennom koding og 

kategorisering, for å finne hva partene ser på som de viktigste utfordringene og mulighetene 

for delingsøkonomien, og konsekvensene det kan da for den norske modellen. Jeg har valgt å 

ta utgangspunkt i de fire store arbeidslivsorganisasjonen, både på arbeidsgiversiden og 

arbeidstakersiden. På arbeidstakersiden valgte jeg LO, YS, Unio og Akademikerne. På 

arbeidsgiversiden valgte jeg NHO, KS, Spekter og Virke. I tillegg valgte jeg å inkludere NHO 

Abelia og Arbeids- og sosialdepartementet. Det teoretiske grunnlaget for oppgaven baserer 

seg både på temaene trukket frem i NOU-rapporten, samt det som kommer frem i 
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høringssvarene fra partene. For å skape en ramme for forståelsen av delingsøkonomien i 

Norge har jeg gjort rede for teorien om teknologiske revolusjoner, trekk ved den norske 

modellen, trepartssamarbeidet, arbeidsforholdet og fleksibilitet.  

 

Resultatene av dokumentanalysen tar form som følgende temaer. Dette er temaer som kan 

være med på å rokke ved den norske modellen og kan tenkes å gjøre partssamarbeidet 

viktigere enn noen gang: 

 

- Muligheter for arbeidslivet blir trukket frem som bedre ressursutnyttelse, lavere 

transaksjonskostnader, lettere tilgang til arbeidslivet og innovativ konkurranse med 

bedre priser. 

 

- Utfordringer knyttet til arbeidstakerbegrepet og tilknytning til arbeidslivet handler om 

at det kan bli vanskelig å vurdere hvor man som sysselsatt kommer innunder i 

delingsøkonomien. Dette kan påvirke hvilke rettigheter man har og hvordan 

arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og sysselsatt er.  

 

- Delingsøkonomien kan også skape utfordringer knyttet til hvilke rettigheter 

selvstendige næringsdrivende skal ha. Dette blir spesielt relevant dersom 

delingsøkonomien øker i omfang og det oppstår en større gruppe som er utenfor de 

rettighetene og reguleringene som er knyttet til faste ansatte i dag.  

 

 

- Ved at det er vanskelig å vurdere om noen er arbeidstaker eller oppdragstaker kan det 

også bli vanskelig å vurdere hvor ansvaret i delingsøkonomien ligger. Dette kan 

utfordre den norske modellens rolle som en buffer mellom markedet og den enkelte 

arbeider.  

 

- Ved at det potensielt er flere selvstendige næringsdrivende er det flere som ikke er 

inkludert i kollektive forhandlinger og tariffavtaler. Dette kan skape en uønsket 

lønnsutvikling i arbeidslivet og samtidig kanskje mister kollektive avtaler sin relevans 

og styrke.  
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- Basert på forrige punkt kan en løsning tenkes å være å utvikle kollektive avtaler for 

oppdragstakere i delingsøkonomien. Samtidig er det et hensyn til konkurranse som må 

tas, hvor nye reguleringer ikke fungerer som et hinder og bremser teknologisk 

utvikling.  
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1. Innledning 

 
 

Den teknologiske utviklingen knyttet til digitalisering og automatisering vil 

også kunne skape omveltninger i arbeidslivet som vil kunne utfordre og 

rokke ved den norske modellen. – NHO 

 

Norge har utfordringer knyttet til øking i midlertidige ansettelser, 

undersysselsetting (små stillingsbrøker), kreativ selskapsorganisering for å 

unngå arbeidsgiveransvar, sosial dumping og underbetalte jobber. I 

delingsøkonomien finner vi eksempler på alt dette. - LO 

 

 

Delingsøkonomien har kommet til Norge og har etter alle solemerker kommet for å bli. Til 

tross for dette er utbredelsen fortsatt begrenset og er mest synlig i de store firmaene som Uber 

og Airbnb (Alsos mfl. 2017, 13). Delingsøkonomien kan defineres som formidling av 

tjenester eller varer gjennom en digital plattform som setter aktører i kontakt med hverandre. 

Som sitatene demonstrert innledningsvis sier har delingsøkonomien potensialet til å endre 

samfunnet og arbeidslivet på måter som kan være utfordrende for den norske modellen. Dette 

kan skje gjennom økning i midlertidighet, mindre stillingsprosenter, kreative 

forretningsmodeller som muliggjør omgåelse av ansvar, sosial dumping og inntektsforskjeller. 

Dette kan bidra til å undergrave viktige og velutviklede ordninger og prinsipper i den norske 

modellen. Det vil være sentralt å følge med på utviklingen delingsøkonomien har i det norske 

arbeidslivet for å sikre en videreførelse og overlevelse for den norske arbeidslivsmodellen. 

Delingsøkonomien skaper noen sentrale spørsmål når man vurderer delingsøkonomiens 

påvirkning på det norske arbeidslivet. Et av disse spørsmålene er om det blir nødvendig med 

endringer i regelverket for å sørge for harmoni mellom delingsøkonomien og tradisjonelle 

virksomheter (Pedersen mfl. 2016, 7). Et annet spørsmål er hvordan delingsøkonomien kan 

påvirke arbeidslivets begrepsapparater, mer bestemt arbeidstakerbegrepet. Et tredje spørsmål 

er om nye forretningsmodeller og ny teknologi som kommer som følge av delingsøkonomien 

vil kunne påvirke reguleringene vi har i Norge.  

 

Delingsøkonomien kan også innebære muligheter og presenterer en ny måte å ta i bruk 

ubenyttet kapital, samt at transaksjonskostnadene kan bli lavere. Bruken av applikasjoner for 

å fremme tilbud, tjenester og evaluering øker kvaliteten for kunder og gjør dermed 

delingsøkonomien attraktiv som alternativ til andre muligheter (Pedersen mfl. 2016, 15). I 
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tillegg til lavere pris og økt kvalitet kan delingsøkonomien ha positive effekter for miljøet og 

påvirke tradisjonelle virksomheter. Ved å introdusere nye effektive forretningsmodeller kan 

tradisjonelle virksomheter la seg påvirke ved å selv innføre digitale løsninger og mer 

attraktive muligheter for kunder. Typiske forretningsmodeller i delingsøkonomien tar form 

som en modell hvor privatpersoner lager avtaler om tjenester eller eiendeler direkte med 

kunde gjennom en digital plattform (Hotvedt 2016, 485). Disse nye forretningsmodellene 

setter aktører som ønsker å dele eller formidle ressurser lettere i kontakt. For tradisjonelle 

aktører og virksomheter kan dette bety nye konkurrenter, mens for samfunnet kan det bety 

behov for endringer i reguleringer og institusjoner.  

 

Delingsøkonomien har altså muligheten til å påvirke arbeidslivet og samfunnet, men det er et 

gjensidig påvirkningsforhold. Pedersen mfl. (2016, 21) trekker i sin analyse frem fire faktorer 

som påvirker utviklingen av delingsøkonomien i arbeidsmarkeder. Preferansene til kunder og 

markedet har muligheten til å påvirke gjennom etterspørsel. Utviklingen av teknologi, som 

plattformene i delingsøkonomien, vil ha en påvirkning på hvor stor utbredelsen vil bli. 

Dersom innovativ teknologi fortsetter å vokse vil delingsøkonomien med stor sannsynlighet 

bli mer og mer utbredt (Pedersen mfl. 2016, 21). Det motsatte vil gjelde dersom utviklingen 

av teknologi bremser. En tredje og viktig faktor Pedersen mfl. trekker frem er hvordan 

reguleringer i arbeidslivet vil kunne påvirke hvordan delingsøkonomien får utvikle seg. 

Allerede eksisterende reguleringer vil kunne krasje med de nye forretningsmodellene og 

eventuelle nye reguleringer vil kunne begrense hvor stor delingsøkonomien vil vokse seg. 

Den fjerde faktoren trukket frem i rapporten er hvordan ulikhet og arbeidsledighet kan påvirke 

utviklingen. Økning i ulikhet i samfunnet kan føre til at flere ser seg nødt til å mobilisere egne 

ressurser eller tilby tjenester gjennom delingsøkonomien, noe som kan bety vekst. Det samme 

gjelder for arbeidsledighet.  

 

Det kan for øvrig være vanskelig å vite hvor stor delingsøkonomien vil bli og hvordan det 

kommer til å påvirke etablerte reguleringer, organisering av og tilknytningsformer i 

arbeidslivet. Jeg ønsker derfor å se nærmere på delingsøkonomiens mulige påvirkning på 

arbeidslivet og den norske modellen. Dette gjør jeg med utgangspunkt i 

arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner sine synspunkter på 

delingsøkonomiens muligheter og utfordringer.  

 



3 

 

1.1 Problemstilling 

 

Jeg har valgt å ha en hovedproblemstilling og en underproblemstilling. Problemstillingene 

mine er som følger: 

 

Hvordan kan delingsøkonomiens muligheter og utfordringer påvirke den norske modellen? 

 

Jeg har valgt følgende underproblemstilling: 

 

Hvilke muligheter og utfordringer for den norske modellen er partene i arbeidslivet opptatt 

av?  

 

Partene i arbeidslivet vurderer jeg som viktige brikker i den norske arbeidslivsmodellen og er 

derfor sentrale i spørsmålet om hvordan delingsøkonomien kan vokse frem i det norske 

arbeidslivet. Jeg skal gjennomføre en dokumentanalyse av partenes høringssvar til en NOU 

om delingsøkonomien muligheter og utfordringer i Norge. Dette gjør jeg for å skape et bilde 

av hva som er viktig for arbeidslivets sentrale aktører i møtet med delingsøkonomien. Dette 

kan gi en pekepinn på hvordan utviklingen vil ta form, samt hvordan det mulig vil håndteres. 

Det teoretiske rammeverket for oppgaven tar utgangspunkt i den norske arbeidslivsmodellen, 

trepartssamarbeidet, fleksibilitet i arbeidslivet og teknologiske revolusjoner. Jeg vil først 

komme med en redegjørelse av delingsøkonomien, før jeg presenterer bakgrunnen for 

prosjektet.  

 

 

1.1 Delingsøkonomien 

 

Delingsøkonomien som begrep blir definert og brukt på forskjellige måter. Fenomenet 

omfatter mange forskjellige tjenester og tilbydere, noe som kan gjøre det vanskelig å finne en 

felles samlebetegnelse som gjelder alle i like stor grad (Alsos mfl. 2017, 15). Utfordringen er 

at begrepet omfatter mange forskjellige type bedrifter, plattformer og organisasjoner, både 

kommersielle og ikke-kommersielle. Flere ord har blitt brukt for å forklare fenomenet, som 

delingsøkonomi, formidlingsøkonomi og plattformøkonomi. I rapporten ”Når sjefen er en 

app” av Alsos mfl. brukes begrepet plattformøkonomi og beskrives som formidling gjennom 

en digital plattform som sammenkobler aktører og til slutt utveksles ytelser som tjenester, 
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utleie eller deling (Alsos mfl. 2017, 17). Fokuset her ligger på de tre partene som er involvert, 

plattform, tilbyder og kunde, med spesielt vekt på plattformen sin rolle i formidlingen. Et 

annet perspektiv legger mer vekt på hvordan plattformer og tjenestene kan ta form som 

tosidige markeder (Krokan 2015, 1). Dette trekker Krokan (2015) frem som et marked hvor 

plattformer muliggjør kontakt mellom sluttbrukere på hver side og tar betalt for opprettelsen 

av tjenesteytelsen. I et slikt tosidig marked skaper aktører spilleregler, kultur og et 

tillitssystem gjennom plattformer. Delingsøkonomien blir også kalt formidlingsøkonomien. 

Hotvedt (2016, 485) argumenterer for at tilbyderne i en delingsøkonomitjeneste som regel har 

som mål å oppnå en inntekt gjennom formidling av varer eller tjenester, og at begrepet 

formidlingsøkonomi derfor er mer treffende.  

 

Delingsøkonomien blir av Stefano (2016, 2) omtalt som gig-economy. Han skiller mellom det 

han kaller ”Crowdwork” og ”Work on-demand via apps”. Førstnevnte dreier seg om 

arbeidsaktiviteter som innebærer å gjennomføre oppgaver gjennom plattformer på nett. 

Sistnevnte er det som i størst grad har likheter med ulike norske og internasjonale definisjoner 

av delingsøkonomien. Dette blir definert som en type arbeid hvor tradisjonelt arbeid blir 

formidlet gjennom en virksomhet sin plattform. Aktørene som eier plattformen har 

muligheten til å påvirke hvilke standarder og krav som skal gjelde for formidlingen gjennom 

plattformen. Slike plattformer er spesielt gjeldende innenfor bransjer som transport, renhold 

og det å utføre gjøremål. Plattformene har også stor variasjon i hva slags tjeneste de formidler 

(Stefano 2016, 5). Gig-economy har visse kjennetegn som trekkes frem som sentrale. Et av 

kjennetegnene er bruken av internett for å oppnå rask formidling av tjenestene gjennom 

plattformene. Dette senker transaksjonskostnadene. I stedet for kompliserte 

organisasjonsstrukturer har delingsøkonomien flatere hierarkisk struktur og er preget av 

privatpersoner som tilbyr en tjeneste. Pedersen mfl. (2016, 12) definerer nye 

forretningsmodeller i delingsøkonomien som en modell som er ”kritisk avhengig av digitale 

plattformer og som formidler realkapitaltjenester mellom privatpersoner”. 

 

Til tross for ulike beskrivelser av begrepet og definisjonsmuligheter velger jeg å gå videre i 

oppgaven med begrepet delingsøkonomi. Oppgavens mesofokus, samt utgangspunktet i 

NOUen om delingsøkonomien, gjør det relevant å ta i bruk begrepet som favner bredt og 

omtales i stor grad. Delingsøkonomien i Norge tar form som digitale plattformer som tilbyr 

tjenester og varer for kunder (NOU 2017:4, s. 7).  Dette er et resultat av nye 
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forretningsmodeller i en rask teknologiutvikling. Delingsøkonomiutvalget har tatt 

utgangspunkt i følgende definisjon av delingsøkonomien: 

 

Med en delingsøkonomi mener utvalget økonomisk aktivitet som legger til 

rette for ytelse eller utveksling av tjenester og kompetanse, eiendeler og 

eiendom, ressurser eller kapital, uten å overføre eierrettigheter og i 

hovedsak mellom privatpersoner. (NOU 2017:4, 31) 

 

Grunnprinsippene i delingsøkonomien i følge delingsøkonomiutvalget er at det dreier seg om 

ytelser som formidles gjennom en plattform. Det innebærer også at det ikke er noen 

eierrettigheter som overføres, kun et delings- og ytelsesprinsipp. I utgangspunktet handler det 

også om formidling av tjenester og varer mellom privatpersoner, men også mellom 

virksomheter og privatpersoner.  

 

 

1.2.1 Delingsøkonomiplattformer 

 

I Norge i dag kan delingsøkonomien deles inn i kategorier hvor den er mest aktiv (Pedersen 

mfl. 2016, 24). Dette gjelder bolig og eiendom, bil og transport, og tjenester. De fleste 

delingsøkonomiplattformer innebærer en viss mengde arbeidsinnsats (NOU 2017:4, 48). 

Noen innebærer høy arbeidsmengde, som for eksempel plattformer som tilbyr transport. 

Andre innebærer lite, som for eksempel Couchsurfing som i større grad handler om deling av 

ressurs uten arbeidsinnsats. At privatpersoner utfører arbeidsoppdrag mellom hverandre er 

ikke et nytt fenomen, men ved bruk av delingsøkonomiske prinsipper som nye 

forretningsmodeller, tilbakemeldingssystemer og digitale plattformer kan det tenkes det vil 

komme en økning. Innenfor bolig og eiendom er det spesielt to aktører som har vokst seg 

store i det norske samfunnet. Den første er Airbnb som er en global plattform som formidler 

rom og hele boliger for leie. Aktøren knytter sammen utleiere og leietakere gjennom en 

digital plattform. Der det tidligere gjerne har vært formidling mellom privatpersoner, ser man 

nå at virksomheter i større grad tar i bruk plattformene for å formidle tjenester og varer til 

privatpersoner (Alsos mfl. 2017, 18). Dette er et godt eksempel på en kommersiell aktør uten 

arbeidsformidling på bakgrunn av at både plattformen og utleiere tjener penger gjennom 

formidlingen.  
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Gjennom plattformen kan personer leie ut egen bolig, søke etter ledig bolig på ulike 

destinasjoner og bestille overnattinger. Noen av plattformene har et tilbakemeldingssystem 

hvor man kan skrive vurderinger av utleier og leietaker. En ikke-kommersiell aktør innenfor 

bolig- og eiendomskategorien er Couchsurfing (Pedersen mfl. 2016, 25). I denne tjenesten blir 

det ikke tatt betaling for delingen av bolig og plattformen tjener kun penger på reklame i 

appen. Tjenesten har som formål å skape kontakt mellom mennesker som vil dele boligen sin 

eller sofaen sin og mennesker som er på utkikk etter overnattingssted på reise. Innenfor bolig 

og eiendom finnes det også aktører for utleie av næringsvirksomhet.  

 

Innenfor bil og transport kan man dele aktørene i tre underkategorier. Den første er transport 

med sjåfør, den andre er transport uten sjåfør, mens den tredje er varetransport (Pedersen mfl. 

2016, 28). Uber er i dag den største aktøren som formidler transport med sjåfør. Dette er et 

eksempel på en plattform som trekker mer i retning av arbeidsytelse, ved at man stiller seg 

tilgjengelig som sjåfør med egen bil gjennom den digitale plattformen. Plattformen formidler 

transportoppdrag mellom kunder og sjåfører tilknyttet Uber gjennom den digitale appen. I 

Uber POP eier ikke Uber noen av bilene og sjåførene må derfor stille med egen bil. I appen 

finnes et tilbakemeldingssystem hvor man etter endt oppdrag gir en vurdering av hverandre 

som er synlig for andre i appen. Det brukes også et dynamisk prissystem som justere prisene 

etter tilbud og etterspørsel i aktuelle områder. Uber opererer i 63 byer og i 80 land (Uber 

2018). I Norge er transportmarkedet regulert av lovverk for løyver. Dette har skapt spørsmål 

rundt hvor lovlig tjenester som Uber er, fordi de da opererer uten løyve. Innenfor transport og 

bil finnes det også ikke-kommersielle aktører. Et eksempel på dette er Nabobil. I Norge kan 

man bruke Nabobil.no som eksempel på en plattform som fronter kapitaldeling. Formålet er at 

forbruker kan låne bil av en tilbyder gjennom den digitale plattformen (Nabobil 2018). 

Varetransport er også en del av delingsøkonomien innenfor bil og transport. Tabell 1 viser en 

oversikt over kategorier og bransjer hvor delingsøkonomien har fått fotfeste i Norge.  
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Tabell 1. Delingsøkonomiens fokusområder 

 

 

 

Kilde: Pedersen mfl. 2016, 14 

 

 

1.3  Bakgrunn for oppgaven 

 

Høringssvarene til partene i arbeidslivet er en respons på delingsøkonomiutvalgets NOU 

2017:4. Jeg vil derfor her trekke frem rapportens essens når det gjelder delingsøkonomiens 

muligheter og utfordringer for det norske arbeidslivet. Dette gjør jeg for å skape en forståelse 

for temaene arbeidslivspartene har valgt å legge vekt på i sine høringssvar. Jeg vil først kort 

presentere delingsøkonomiutvalget, samt mandatet til utvalget, før jeg går nærmere inn på 

mulighetene og utfordringene. Det er deler av rapporten som er mer relevant enn andre for 

valg av tema i min oppgave og har derfor blitt fokusert mer på. Mer spesifikt gjelder dette 

kapittelet om arbeidsliv og kapittelet om konkurranse og innovasjon. Kapitelene om 

forbrukerhensyn og skatt vil ikke bli viet oppmerksomhet til, både på grunn av oppgavens 

omfang samt ønsket fokus i oppgaven. Det er uansett viktig å påpeke at dette også er sentrale 

deler av delingsøkonomiutfordringer i Norge.  
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I 2016 satt regjeringen ned et utvalg for å vurdere mulighetene og utfordringene ved 

delingsøkonomien i Norge. Utvalget består av medlemmer som har erfaring fra økonomi, 

næringsliv og organisering, IKT, forbrukerrettigheter og lovgivning rundt konkurranse 

(Delingsøkonomiutvalget Ingen dato). I tillegg er arbeidslivsorganisasjonene representert. 

Utvalgsleder er professor ved Universitetet i Bergen Tommy Staahl Gabrielsen. Øvrige 

medlemmer er professor i økonomi Espen Rasmus Moen, Direktør i forbrukerrådet Randi 

Runa Svenkerud Flesland, partner i advokatfirmaet Thommesen Siri Teigum, grunder av 

Mesh Anders Hordvei Mjåset, sjefsøkonom i IKT Norge Roger Schjerva, direktør i Abelia 

Christine Korme, professor i strategi og ledelse Tor Wallin Andreassen og LO-sekretær Trude 

Tinnlund. Utvalgets mandat er som følger: 

 

- Vurdere betydningen delingsøkonomien kan ha når det gjelder arbeidstakere og 

oppdragstakere i arbeidslivet 

- Vurdere hva delingsøkonomien kan bety for rettigheter i arbeidslivet 

- Vurdere hva det kan bety for samarbeidsmodellen 

- Undersøke bransjer hvor delingsøkonomien har vokst seg større enn andre bransjer 

- Vurdere HMS-konsekvenser 

- Vurdere forbrukerrettigheter og krav til standarder 

  

 

1.3.2 NOU-rapporten 

 

NOU 2017:4 tar for seg temaer innenfor arbeidsliv, forbrukerhensyn, skatt og spesifikke 

sektorer hvor delingsøkonomien er spesielt fremtredende. Mulighetene som trekkes frem av 

delingsøkonomiutvalget er lavere transaksjonskostnader, lettere tilgang til arbeidslivet, større 

fleksibilitet og mer produktive løsninger.  

 

En sentral mulighet i delingsøkonomien i følge NOU-utvalget er lavere 

transaksjonskostnader, lavere priser og utvidelse av tilbudet for kunder i markedet (NOU 

2017:4, 9). På grunn av plattformers tilgjengelighet for tilbydere og kunder, samt lite bruk av 

tid og tilgang til mange forskjellige aktører, blir transaksjonskostnadene lave. 

Delingsøkonomien bidrar også til å fremme innovasjon, på grunn av økt konkurranse i 



9 

 

markedet. Delingsøkonomien byr i følge NOU-utvalget også på muligheter for arbeidslivet og 

sysselsatte i Norge (NOU 2017:4, 11). En av disse mulighetene er for mennesker som ikke 

har mulighet eller ikke lyst til å delta i arbeidslivet med fast tilknytning til en arbeidsgiver. 

Arbeid i delingsøkonomien er gjerne mer fleksibelt, som gjør det mulig for mennesker som 

ikke har full arbeidskapasitet til å regulere arbeidet selv i stor grad. Muligheten utvalget 

trekker frem innebærer en lettere sammenkobling mellom tilbyder og forbruker, mulighet for 

flere arbeidstimer, økning av spesialisering og inngang for de som står utenfor arbeidslivet 

(NOU 2017:4, 62). Generelt legger utvalget vekt på at delingsøkonomien gir en større 

fleksibilitet for menneskers arbeidsønsker. Produktiviteten kan også bli forbedret, ved at 

spesialisering vil øke og arbeidsdelingen blir høyere.  

 

Økning i arbeidsformidling gjennom plattformer kan være utfordrende for det norske 

arbeidslivet. Delingsøkonomiutvalget trekker også her fram en rekke punkter som beskriver 

hvordan delingsøkonomien kan utfordre arbeidsmarkedet. Spesielt utfordrende er det dersom 

virksomheter får en svakere rolle som produksjonssted fordi økonomisk aktivitet skjer utenfor 

virksomheten, og dermed svakere arbeidsgiveransvar og arbeidsgiverfunksjoner (NOU 

2017:4, 10). En sentral utfordring er om de som jobber via plattformene i realiteten er 

arbeidstakere eller oppdragstakere. En annen utfordring er at viktige faktorer og institusjoner 

som samarbeid, bedriftsdemokrati og medvirkning, helsevern, sikkerhet, lønnsforhandlinger 

og inntekstforsikring svekkes og får en mindre rolle i arbeidslivet. Flere selvstendig 

næringsdrivende og færre med fast tilknytning til en virksomhet påvirker stillingsvern, 

inntektssikkerhet og vern for den sysselsatte. Delingsøkonomien kan altså påvirke hvilke 

rettigheter de ulike aktørene har i sitt arbeidsforhold og hvilke vilkår som gjelder (NOU 

2017:4, 51). Vernereglene kan også miste sin relevans for arbeidslivet dersom behovet 

svekkes gjennom mangel på styringsrett og arbeidsplikt, og dermed gjelde færre ettersom 

delingsøkonomien utvikler seg. Flere selvstendige næringsdrivende i delingsøkonomien kan 

også føre til at flere mister tilknytningen til det regulerte og organiserte arbeidslivet. 

Utfordringen er dermed at økning i andelen selvstendig næringsdrivende kan ha negative 

konsekvenser for arbeidslivsmodellen og samfunnet, og at en vurdering av rettigheter i 

arbeidslivet kan være nødvendig (NOU 2017:4, 10).  
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1.3.3 Delingsøkonomiutvalgets standpunkter 

 

Basert på utfordringene presentert over har delingsøkonomiutvalget kommet med ulike tiltak 

og vurderinger som de stiller seg positiv eller negativ til. Disse er i hovedsak knyttet til 

arbeidstakerbegrepet, HMS-ansvar og rettigheter som selvstendig næringsdrivende. Jeg vil nå 

presentere konklusjonene til flertallet og mindretallet for de ulike problemstillingene. Det 

første spørsmålet utvalget trekker ut av sin vurdering av delingsøkonomien og arbeidslivet er 

om det trengs endringer i begrepsapparatet i arbeidsmiljøloven. Vurderingen baserer seg på 

om delingsøkonomien vil føre til mangel på vern for deler av arbeidslivet og om vil gi 

vansker med å fastslå status til en som utfører arbeid (NOU 2017:4, 11).  

 

- Flertallet av utvalget, Gabrielsen, Andreassen, Flesland, Korme, Moen, Schjerva og 

Teigum, ser ikke at delingsøkonomien vil skape utfordringer for vernebehovet. De 

mener at arbeidstakerbegrepet slik det er i dag er fleksibelt nok og det er ikke behov 

for videre utredning av arbeidsmiljølovens begrepsapparat..  

- Det samme flertallet mener også at det ikke trengs en vurdering av HMS-forhold for 

oppdragstakere i arbeidslivet. Dette begrunnes med mangel på reell 

påvirkningsmulighet på HMS-forhold.  

- Mindretallet av utvalget, Tinnlund og Mjåset, er uenig med flertallets vurdering og 

ønsker en vurdering av arbeidstakerbegrepet, med ønske om å oppnå klare grenser og 

verneinkludering. 

 

Det andre spørsmålet dreier seg om rettigheter for selvstendige næringsdrivende og frilansere. 

Som fast ansatt har man flere rettigheter enn oppdragstakere, som for eksempel sykepenger og 

dekning av yrkesskader (NOU 2017:4, 12). Dette er på grunn av lavere innbetaling til 

folketrygden.  

 

- Flertallet, Gabrielsen, Andreassen, Flesland, Korme, Moen, Schjerva og Teigum, 

vurderte at selvstendig næringsdrivende ikke har færre rettigheter enn faste ansatte når 

innbetaling til felleskassen blir tatt i betraktning. Endringer i rettigheter må derfor i 

følge flertallet henge sammen med endringer i innbetalinger.  

- Mindretallet, Mjåset og Tinnlund, mener delingsøkonomien kan flere aktører i 

arbeidslivet som er oppdragstakere og dermed kan risikere lavere inntekt. Det bør 
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derfor gjøres en videre vurdering av rettighetsordningene som eksisterer i dag for 

selvstendig næringsdrivende.  

 

Den tredje vurderingen delingsøkonomiutvalget har gjort dreier seg om inntekt og pris. 

Tanken er at lave priser i delingsøkonomien som følge av pressede priser kan føre til dårlig 

inntekt, fordi det ikke er noe regulering av satte lønnssatser og dermed lite sikkerhet (NOU 

2017:4, 12). For faste ansatte er dette ikke et problem i like stor grad takket være 

organisering, tariffavtaler og allmenngjøring av tariffavtaler.  

 

- Her er det større enighet blant delingsøkonomiutvalget enn de to forrige punktene. 

Flertallet, Gabrielsen, Andreassen, Flesland, Moen, Schjerva og Tinnlund, er enig i at 

selvstendig næringsdrivende burde ha muligheten til å organisere seg og utvikle 

kollektive avtaler. Spesielt viktig vil dette være når det er plattformene som setter 

priser.  

- Tre av medlemmene, Korme, Mjåset og Teigum, ønsker også en nøyere gjennomgang 

av hvordan denne utfordringen kan løses. Dette baserer seg på at det muligens kan 

være i konflikt med EUs konkurranselov.  
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2. Teori 

 

 

Til nå har jeg presentert ulike forståelser av delingsøkonomiens betydning for det norske 

arbeidslivet. Jeg har også trukket frem det delingsøkonomiutvalget ser på som sentrale 

muligheter og utfordringer i delingsøkonomien. For å skape en forståelse av rammen i det 

norske arbeidslivet vil jeg her presentere en teoretisk base for videre analyse av disse 

utfordringene og mulighetene i delingsøkonomien. Teoridelen vil reflektere sentrale temaer i 

NOU 2017:4 om delingsøkonomien og skape en base for problemstillingene mine. Disse 

fungerer som et utgangspunkt for temaer fokusert på i analysen av høringssvarene fra partene 

i arbeidslivet. Jeg har jobbet abduktivt med datamaterialet, så teorien vil derfor også belyse 

temaene de ulike partene i arbeidslivet ser på som sentral i spørsmålet om muligheter og 

utfordringer. Teorien skal bidra til å skape en forståelse for innsamlet empiri, derfor snakker 

jeg om teknologiske revolusjoner, den norske modellen, trepartssamarbeidet, tariff, 

tilknytningsformer til arbeidslivet og fleksibilitet.  

 

2.1 Teknologiske revolusjoner 

 

Delingsøkonomien har potensialet til å endre hvordan både arbeidslivet og samfunnet 

fungerer. Carlota Perez (2002) har presentert en teori om teknologiske revolusjoner som jeg 

vurderer relevant for å skape en ramme for min oppgave. Teorien kan bidra med dypere 

forståelse av endringspotenisalet delingsøkonomien kan ha for den norske modellen. Hun 

argumenterer for at nye teknologiske innovasjoner har muligheten til å påvirke samfunnet 

betydelig og endre institusjonaliserte teknologier og økonomier i et samfunn (Carlota Perez 

2002, 4). Fokuset ligger på å skape en forståelse av forholdet mellom tekniske og 

organisatoriske forandringer, og påvirkningen dette har på økonomiske resultater. Slike store 

forandringer blir av Perez omtalt som teknoøkonomiske paradigmeskifter. Det har vært flere 

paradigmer og paradigmet vi befinner oss i nå er informasjons, telekommunikasjons og 

kunnskapsalderen. I dette paradigme har utviklingen av internettet og nye teknologiske 

løsninger tatt plass.  

 

Endringen som skjer i teknologiske revolusjoner påvirker mennesker, organisasjoner og måter 

man gjør ting på, noe som igjen påvirker det finansielle markedet. Når et nytt paradigme blir 

introdusert kan det oppstå en mismatch mellom den nye tekniskøkonomiske delen og den 
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institusjonaliserte sosiale delen av samfunnet (Perez 2002, 26). Mer spesifikt betyr dette at 

den nye økonomien kan krasje med det som allerede eksisterer av sosiale normer og 

reguleringer i arbeidslivet. Perez sin teori om teknologiske revolusjoner kan bidra til å lage et 

rammeverk for forståelse av hvordan samfunnet burde gå frem for å møte delingsøkonomien. 

Det skaper også en forståelse av hvilken effekt store teknologiske endringer kan ha på 

samfunnet og arbeidslivet. Nye teknologiske løsninger påvirker ikke bare arbeidslivet, men 

kan også påvirke kulturer og den institusjonelle konteksten arbeidslivet befinner seg i (Perez 

2009, 188). Dette vil skape utfordringer knyttet til reguleringer, regler og kunnskap i et 

samfunn. 

 

2.2 Den norske modellen 

 

Teknologiske paradigmeskifter og utviklingen av innovative løsninger innenfor teknologi kan 

som nevnt bidra til å endre arbeidslivet og samfunnet i Norge. Videre blir det derfor relevant å 

presentere en beskrivelse av dagens arbeidslivsmodell og viktige prinsipper i det norske 

arbeidslivet. Først vil jeg presentere den nordiske modellen, før jeg går nærmere inn på den 

norske modellen. Videre vil jeg gå nærmere inn på to viktige funksjoner i den norske 

arbeidslivsmodellen, trepartssamarbeidet og tariffavtaler.  

 

Den nordiske modellen representerer kjennetegn ved samfunnet og arbeidslivet som er 

særegent for de nordiske landene. Til tross for å være populær og fått mye oppmerksomhet 

har det også vært en del kritikk rettet mot de nordiske modellene, spesielt på 80- og 90-tallet. 

Dette dreide seg i stor grad om at modellen ikke ville overleve i en økende globalisert verden 

(Dølvik mfl. 2014, 9). Modellen har for øvrig gjennom vekst og utvikling innenfor økonomi 

og teknologi demonstrert en overlevelsesevne og gått foran som en god strategi for å takle 

globalisering (Bengtsson 2018, 2). Det er mye som tyder på at den nordiske modellen 

kommer til å holde stand mot utfordringene som for eksempel globalisering bringer med seg 

på grunn av sin tilpasningsdyktighet og fleksibilitet. Et viktig spørsmål er for øvrig hvordan 

modellen vil tilpasse seg et arbeidsliv preget av usikkerhet, digitalisering, svakere 

organisasjonsgrad og nye løsninger som delingsøkonomien.  

 

Den nordiske modellen representerer flere land enn kun Norge. Det er derfor i sammenheng 

med delingsøkonomien i Norge sentralt å se nærmere på den norske modellen og dette er 
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begrepet jeg vil bruke videre i oppgaven. Kjennetegn ved den norske modellen er regulering 

av arbeidsmarkedet, mange organiserte arbeidstakere og samarbeidsmodellen mellom parter i 

arbeidslivet – arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner (Hotvedt 2016, 489). Dette har i 

følge Levin mfl. (2012, 27) ført til lav arbeidsledighet og regulert konkurranse. Den norske 

arbeidslivsmodellen har i stor grad bidratt til at den økonomiske utviklingen har vært positiv 

og skapt flere arbeidsplasser, samt utjevnet ulikhet. Både menn og kvinner er i stor grad 

representert i arbeidslivet og ledigheten for arbeid er lav. Det er små forskjeller mellom høye 

lønninger og lave lønninger, samt til en viss grad jevnhet i status og prestisje (Levin m. fl. 

2012, 27).  

 

Den norske modellen består av tre elementer. Disse inkluderer økonomisk styring, offentlig 

velferd og organisert arbeidsliv (Dølvik mfl. 2014, 19). Økonomisk styring handler om en 

stabil og aktiv økonomisk politikk, handel med internasjonale aktører og koordinert 

lønnsdannelse. Sistnevnte er et tiltak for å oppnå høy sysselsetting, vekst og lav grad av 

ulikhet. Offentlig velferd handler om inntekts- og velferdsordninger som er universelle og 

skal bidra til å heve og jevne ut levekår. Dette inkluderer også helsetjenester, utdanning og 

velferdstjenester som er finansiert av staten. Et organisert arbeidsliv går ut på 

sammenkoblingen mellom regulering av lover og tariffavtaler, fredsplikt og koordinert 

lønnsdannelse. Dette innebærer også utbredte og sentraliserte arbeidstaker- og 

arbeidsgiverorganisasjoner, og samarbeid som strekker seg bredt mellom disse partene og 

staten. Dette samarbeidet fungerer som en maktbalanse i arbeidslivet. Takket være godt 

samarbeid mellom partene i arbeidslivet er det derfor ganske få konflikter i arbeidslivet 

(Finnestrand 2015, 91). 

 

Den norske modellen kan tenkes å innebære en risikooverføring fra individet til virksomheten 

og staten. Dette er en del av det partssamarbeidet i arbeidslivet bygger på. At fokuset ligger på 

kollektivt ansvar og samarbeid, i stedet for ansvar hos enkeltindivider (Finnestrand 2015, 90). 

Dette bidrar til å jevne ut risiko- og maktforholdet mellom virksomheten og den som regnes 

som ansatt. En del av kjernen i den norske modellen og partssamarbeidet er å fungere som en 

buffer mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, for å sikre at ansatte får de mulighetene og 

vilkårene de har rett på i arbeidslivet. Utgangspunktet for dette er i følge Esping-Andersen et 

behov for dekommodifisering av arbeidslivet (NOU 2011:7, 46). Dette handler om å gjøre 
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den enkelte arbeider som selger sin arbeidskraft mindre avhengig av markedet. Velferdsstaten 

bidrar dermed med å ta vekk en del av risikoen fra individet.   

 

En av utfordringene for denne utjevningen og fordelingen av risiko og ansvar er den økende 

individualiseringen av arbeidslivet (Finnestrand 2015, 100). Konsekvensen av en slik 

situasjon kan være at enkeltindividet i større grad får overført en del av ansvaret i arbeidslivet 

over på seg selv. Dette ansvaret har da tidligere vært en del av partsamarbeidet og lagt i større 

grad hos virksomheten. Ved at ansvaret ligger hos individet i stedet for bedrifter og 

partssamarbeidet kan bidra til å flytte makten over til arbeidsgiversiden og staten. Bufferen 

som eksisterer i den norske modellen kan dermed tenkes å svekkes i et arbeidsliv preget av 

mange selvstendige sysselsatte. Samarbeidet i arbeidslivet kan også bli svært viktig når nye 

teknologier som delingsøkonomien utfordrer de etablerte ordningene i arbeidslivet.  

 

 

2.2.1 Trepartssamarbeidet 

 

Det at Norge har en høy grad av organiserte arbeidstakere har bidratt til å gjøre 

trepartssamarbeidet i arbeidslivet mulig (Bengtsson 2018, 12). Disse sterke fagforeningene 

har sikret problemløsning gjennom tariffavtaler og lovgivning som opprettholder 

velferdsordninger, samt trygghet for sysselsatte. Et annet prinsipp som har gjort et godt 

samarbeid mulig er en jevnhet i hvor store de to sidene av organisering har vært. Dette har 

skapt en utjevning i hvem som sitter på makten. Høy organisasjonsgrad har altså vært en 

viktig brikke i den positive utviklingen i den norske modellen, men det kan også tenkes å 

være et resultat av den norske modellen. Svekkelse i organisasjonsgraden kan dermed tenkes 

å være en stor utfordring for opprettholdelsen av den norske modellen og dens positive 

påvirkning (Bengtsson 2018, 30). De siste årene har organisasjonsgraden sunket, for øvrig 

bare med 1,5 prosentpoeng (Nergaard 2017). Utfordringen kan være at dersom dette fortsetter 

kan organisasjonene miste innvirkningen sin på arbeidslivet.  

 

Dette samarbeidet mellom de organiserte partene i arbeidslivet og myndighetene har hatt en 

positiv effekt på ulikhet og sosial dumping. Viktige prinsipper som støtter samarbeidet 

mellom organisasjonene er koordinerte lønnsforhandlinger og konfliktløsning (Levin mfl. 

2012, 59). Trepartssamarbeidet baserer seg på noe som kalles frontfagmodellen. Dette handler 
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om at det er bransjene som er spesielt utsatt for konkurranse, omtalt som industrien, og 

dermed skjevhet i priser og lønninger som legger føringene for forhandlingene. 

Forhandlingene i disse bransjene fungerer da som en rettesnor for lønnsforhandlinger i andre 

bransjer. For at frontfagsmodellen skal fungere er det viktig med sterke parter i arbeidslivet 

(Nergaard & Alsos 2017). I tillegg til forhandlinger mellom partene hviler frontfagsmodellen 

seg på statistikk. Denne lønnsstatistikken kommer fra myndighetenes Teknisk 

beregningsutvalg (TBU) og sørger for at alle parter har samme utgangspunktet for 

forhandlinger.  

 

 

2.2.2 Tariffavtaler 

 

En viktig del av det organiserte arbeidslivet og den norske modellen er tariffavtalene som 

utvikles for ulike bransjer i arbeidslivet. Dette har bidratt til sikring av inntekt for utsatte 

grupper og hindre sosial dumping. Delingsøkonomien bringer muligens med seg flere 

selvstendige oppdragstakere som faller utenfor tariffavtaler og det organiserte arbeidslivet. 

Jeg vil derfor videre komme med en redegjørelse av hva tariffavtalene er og hvordan de 

fungerer. Tariffavtalene fungerer som en sammenbinding mellom arbeidsgiver- og 

arbeidstakerorganisasjoner, og blir også utviklet i dette samarbeidet (Stokke mfl. 2013, 49). 

Avtalene kan også gjøres mellom en arbeidstakerorganisasjon og en enkelt arbeidsgiver. 

Hovedpoenget er å sette hvilke plikter og rettigheter organisasjonene må forholde seg til. 

Dette kan omfatte lønn, sosiale rettigheter, pensjon, arbeidstid, vilkår rundt oppsigelse, 

medbestemmelse og permittering (Finnestrand 2015, 95).  

 

Tariffavtaler i arbeidslivet i dag kan deles inn i et hierarki med forskjellige nivåer. Det første 

og øverste nivået er hovedavtalene som utvikles mellom LO og NHO og deres foreninger og 

bedrifter. Disse avtalene gjelder ofte mer overordnede forhold for partene og er av varig 

karakter (Stokke mfl. 2013, 49). Det andre nivået er landsdekkende tariffavtaler. Disse 

avtalene omfatter lønns- og arbeidsvilkår, og blir utformet og revidert av forbundene og 

landsforeningene. Det tredje og nederste nivået er lokale tariffavtaler eller særavtaler for 

lokale parter eller enkeltbedrifter. Slike lokale avtaler kan inneholde reguleringer som 

hovedavtalene eller tariffavtalene inneholder. Dette kan for eksempel være arbeidstid. Når det 

gjelder bestemmelser for arbeidstid i avtalene tas det utgangspunkt i bestemmelsene i 
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arbeidsmiljøloven. De ulike avtalene kan også deles inn hierarkisk etter makten de har. Et 

eksempel er at tariffavtaler ikke kan inneholde bestemmelser som går i mot hovedavtalen 

(Stokke mfl. 2013, 50).  

 

Lønnsforhandlingen i tariffavtaler i Norge kan regnes som et av de viktigste elementene for 

positiv lønnsvekst, mye fordi man ikke har en lovfestet minstelønn i Norge (Stokke mfl. 2013, 

83). Tariffavtalene fungerer da som en form for sikring av et visst inntektsnivå i gjeldende 

bransje eller for gjeldende medlemmer i arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. De har 

fungerer også som sikring mot sosial dumping. Da det er arbeidslivsorganisasjonene som 

utvikler tariffavtalene vil de i utgangspunktet gjelde for de arbeidstakerne som er organisert i 

organisasjonene. For å forhindre sosial dumping og negativ konkurranse i enkelte bransjer har 

allmenngjøring av tariffavtaler blitt innført (Bergsli 2016, 1). Allmenngjøringen av 

tariffavtaler fungerer som et alternativ til minstelønn i enkelte bransjer i Norge ved at den 

sikrer at arbeidstakere som ikke er organisert også blir dekket av avtalen. Det som er satt som 

lønnsnivå i en tariffavtale vil da gjelde for alle i en virksomhet eller bransje, uavhengig av om 

organiseringsgraden er høy eller lav. Prinsippet har også utvidet seg til å gjelde på tvers av 

bransjer gjennom samarbeid mellom de sentrale partene (Bergsli 2016, 2). Dette kan for øvrig 

tenkes å bli vanskelig å opprettholde dersom det bli mindre klart hvem som er arbeidsgiver og 

en økning i antall selvstendig næringsdrivende. 

 

2.3 Arbeidsforholdet 

 

Hvem som er aktørene i arbeidslivet og hvilken tilknytning man har kan ha betydning for 

hvilke vilkår og rettigheter som slår ut. Jeg vil her komme med en redegjørelse av ulike 

tilknytningsformer. Jeg vil også beskrive hvordan delingsøkonomien kan gjøre det uklart om 

de sysselsatte er arbeidstakere eller oppdragstakere, spesielt i lys av arbeidsgiveransvar. 

Skillet mellom arbeidstakere og oppdragstakere kan ha utslag for hvilke bestemmelser 

innenfor for eksempel arbeidsmiljøloven, ferieloven, folketrygdloven og lignende (Jakhelln 

2013, 330). Arbeidstakerbegrepet er fastsatt i loven, med forarbeider og rettspraksis som 

rettesnorer for vurdering av en sysselsatt sin status. Det er også reelle forhold som avgjør om 

en person i arbeid kan klassifiseres som arbeidstaker. Arbeidsmiljøloven definerer 

arbeidstaker på følgende måte: 

 



18 

 

§ 1-8 (1) Med arbeidstaker menes i denne lov som enhver som utfører 

arbeid i annens tjeneste.  

 

Kjernen her er at man som arbeidstaker arbeider for en annen. Det foreligger altså en motpart 

og at arbeidet utført er under denne motpartens kontroll (Arntsen 2015). Her kommer en av 

hovedforskjellene mellom arbeidstakere og oppdragstakere frem. Førstnevnte gjør sin 

arbeidskraft tilgjengelig til arbeidsgivers disposisjon, mens sistnevnte tar på seg et oppdrag av 

midlertidig karakter for å levere et resultat (Jakhelln 2013, 333). I dag utgjør selvstendig 

næringsdrivende en ganske liten del av samlet arbeidsstokk. I Norge er det ca. 5,8 % som 

utfører arbeid som selvstendig næringsdrivende (Nergaard 2016, 21). En selvstendig 

næringsdrivende kan defineres som ”En person som hverken har arbeidsgiver eller 

arbeidsgiveransvar, og som har næringsinntekt som hovedkilde” (Grünfeld mfl. 2016, 10). 

Sysselsatte som arbeider som selvstendig næringsdrivende har ikke den samme tilknytningen 

til en arbeidsgiver som en fast ansatt har.  

 

Om man er oppdragstaker eller arbeidstaker påvirker også hvor i tilknytningsforholdet risiko 

og ansvar ligger (Jakhelln 2013, 333). I et tradisjonelt arbeidsforhold ligger risikoen og 

ansvaret hos arbeidsgiveren. Dette er i utgangspunktet ikke tilfellet for oppdragstakere, hvor 

risikoen ligger hos det enkelte selvstendige foretaket. Denne forskjellen kan knyttes til 

ujevnhet i makt og styringsrett. Fordelingen av risiko og ansvar er ulik. I delingsøkonomien 

kan det være uklart om tilbyderne skal klassifiseres som ansatte eller som oppdragstakere. Når 

man er selvstendig næringsdrivende i delingsøkonomien kan det også tenkes å oppstå et 

spørsmål om arbeidsgiveransvar (Hotvedt 2016, 487). Mer spesifikt hvor ansvaret skal ligge. 

Arbeidsgiveransvar er viktig for både individet og fellesskapet for å sikre vern av sysselsatte 

og opprettholdelse av velferdsstaten. Mangel på klarhet i hvor ansvar og risiko skal ligge kan 

gi arbeidsgiveraktører i arbeidslivet muligheten til maktmisbruk.  

 

 

2.4 Fleksibilitet 

 

En av mulighetene som trekkes frem av ulike kilder i tilknytning til delingsøkonomien er mer 

fleksibilitet for individet og for virksomheten. Det vil derfor være relevant å komme med en 

redegjørelse av fleksibilitet som begrep og rollen det har i arbeidslivet. Fleksibilitet har lenge 

vært et sentralt tema i arbeidslivsdebatt og forskning (Furåker mfl. 2007, 1). Fleksibilitet kan 
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ta mange forskjellige former og variere fra fleksibilitet i arbeidsmarkedet til fleksible firmaer 

og arbeidstakere. Fleksibilitet kan bli sett på som et ladet begrep og det kan være forskjell i 

hva de ulike aktørene i arbeidslivet legger i begrepet fleksibilitet. I utgangspunktet er begrepet 

positivt ladet (Furåker mfl. 2007, 5). For arbeidsgivere kan fleksibiliteten bety bedre kvalitet 

på produkt og tjeneste, samt bedre produktivitet. Det kan også innebære fleksibilitet i form av 

rask endring i størrelsen på arbeidsstokken etter behov. Dette kan for eksempel være gjennom 

midlertidige ansettelser. Atkinson mener at fleksible tilknytningsformer i arbeidslivet vil være 

nødvendig for å møte de teknologiske endringene og uforutsigbarheten som vil komme i 

fremtiden (Skorstad 2015, 13). Justering av arbeidsstokken vil være til nytte for virksomheten 

fordi de kan tilpasse seg aktuell etterspørsel i markedet og behov. Dette blir kalt numerisk 

fleksibilitet og handler om kvantitativ tilpasning til etterspørsel og antall ansatte. Det vil også 

være nødvendig med en arbeidsstokk som er fleksible når det gjelder arbeidsoppgaver, 

samarbeid og tilpasse seg andre behov. Dette kalles funksjonell fleksibilitet.  

 

For arbeidstakere er ønsket om fleksibilitet gjerne basert på andre aspekter. En del av 

delingsøkonomien og den nye måten å organisere arbeidslivet på er økende fleksibilitet i 

arbeidshverdagen og arbeidstilknytningen (Stefano 2016, 9). Den kan skape muligheter for 

mennesker som ikke har mulighet til å delta i det tradisjonelle arbeidslivet av forskjellige 

årsaker. Tanken er mer fleksibilitet i arbeidstid, stillingsprosent, arbeidsmengde og i 

kontrollen av eget arbeidsforhold. Fleksibilitet i arbeidslivet kan gjøre det lettere å kombinere 

arbeid med studier, familie eller ulike former for handikap 

 

Fleksibilitet i arbeidssituasjonen kan også føre til negative konsekvenser for den enkelte 

arbeider. I delingsøkonomien kan konkurransen mellom aktører føre til for lave priser, som 

igjen gjør at tilbydere muligens må jobbe mer enn ønsket og på ugunstige tidspunkt (Stefano 

2016, 9). Sånn sett kan fleksibiliteten som delingsøkonomien bringer med seg bli sett på som 

en fiktiv fleksibilitet. Også ved å ha fleksibel arbeidsstokk senker man kanskje tilknytningen 

arbeidstakere har til arbeidsgiver, og dermed får kompetanseutvikling mindre verdi og ansatte 

mister kanskje jobbsikkerheten. Fleksibiliteten kan dermed være en bra ting for arbeidsgiver, 

men ikke nødvendigvis for arbeidstaker. Sikkerhet, arbeidsmiljø og utvikling kan få mindre 

fokus. Fleksibiliteten kan også bli negativ for arbeidsgiver dersom den bidrar til mindre 

motivasjon hos ansatte. Fleksibilitet kan basert på disse vurderingene bli sett på som et tosidig 

fenomen (Karlsson 2007, 27) 
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3. Metode 

 

 

Videre vil jeg gjøre rede for metodiske valg, datagrunnlag, kildekritikk og analytisk 

fremgangsmåte. For å belyse problemstillingen har jeg valgt å ta utgangspunkt i en 

dokumentanalyse av høringssvarene til NOUen om delingsøkonomien fra partene i 

arbeidslivet. Jeg har gjennomført en kvalitativ innholdsanalyse ved å kategorisere innholdet 

systematisk og trekke ut informasjon som besvarer problemstillingen (Grønmo 2004, 187). 

Målet er å få innsikt i partenes holdninger, standpunkt og syn på delingsøkonomiens mulige 

fremtid i Norge og hvordan den kan påvirke den norske modellen. Oppgaven befinner seg på 

mesonivå, som ligger mellom mikro og makro (Grønmo 2004, 81). Mesonivå karakteriseres 

av at det ikke ser på enkeltpersoner, men heller ikke veldig store aktører som for eksempel 

staten. Typisk er det organisasjoner og bedrifter som er i fokus.  

 

 

3.1 Dokumentstudie 

 

Dokumentstudie dreier seg om å analysere dokumenter som er ment for noe annet enn 

forskning eller data allerede innhentet av noen andre (Tjora 2012, 162). Når man utfører rene 

dokumentstudier blir det viktig å gjøre rede for hvorfor dokumentene som brukes er valgt ut. 

For å belyse problemstillingen vurderte jeg det som relevant å bruke allerede eksisterende 

høringssvar fra de ulike partene, i stedet for å ta i bruk andre metoder. Dette er både fordi 

delingsøkonomi i sammenheng med min problemstilling er et tema som opptar 

arbeidslivspartene som organisasjoner, samt tiden jeg hadde tilgjengelig for masteroppgaven. 

Dokumenter kan fortelle mye om partene i arbeidslivet sine synspunkter. I tillegg er 

arbeidslivspartene kanskje de som er mest opptatt av temaet og har sentrale stemmer i 

samfunnsdebatten. Et alternativ kunne vært å intervjue informanter med særlig kunnskap og 

interesse i temaet, men for å få det jeg har omtalt som partene i arbeidslivet sitt perspektiv vil 

høringssvarene fungere som partens standpunkt. Oppgaven vil derfor ta form som en ren 

dokumentstudie av det som blir kalt generelle dokumenter (Tjora 2012, 163).  

 

Som utgangspunkt for fremgangsmåten har jeg tatt i bruk en abduktiv tilnærming (Tjora 2012, 

26). Dette er en kombinasjon av induktiv og deduktiv metode. Innledningsvis satte jeg et 

teoretisk rammeverk for hva fokuset skulle ligge på i analysen. Samtidig hentet jeg teoretisk 
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inspirasjon fra dokumentanalysen etter hvert som relevante temaer for oppgaven tok form. 

Formålet til dokumentene er viktig å belyse. Høringssvarene fra partene i arbeidslivet er en 

direkte respons på høringen og rapporten om delingsøkonomien fra 2017. NOU 2017:4 om 

delingsøkonomien kommer i en tid hvor noen sier at delingsøkonomi som fenomen er i vekst 

og man begynner å merke de eventuelle mulighetene og utfordringene som kan komme som 

følge. Fenomenet og temaet er dermed høyst aktuelt og gjenstand for uenigheter og debatt. 

Høringssvarene er offentlige dokumenter tilgjengelig for alle på regjeringens hjemmeside. 

Offentlige dokumenter har ofte som hensikt å skape et spesifikt inntrykk av en situasjon eller 

fenomen (Jacobsen 2005, 181). Dette gjør dokumentene viktig for å skape en forståelse av 

hvordan de ulike partene ønsker å fremme sin oppfatning av delingsøkonomien. En svakhet 

ved dokumentstudier er at man i liten grad får sitater og holdninger som er impulsive, men 

som er i større grad strategisk og bevisst utformet.  

 

 

3.2 Dokumentutvalget 

 

Problemstillingen i oppgaven handler om holdningene og standpunktene til partene i 

arbeidslivet om delingsøkonomien. Et sentralt spørsmål er dermed hvem partene i dette 

tilfellet er. Som utgangspunkt for dette spørsmålet brukte jeg trepartssamarbeidet i Norge og 

den norske modellen, da dette er viktige utgangspunkt for å forstå arbeidslivet i Norge. 

Trepartssamarbeidet regnes som samarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjoner, 

arbeidsgiverorganisasjoner og representanter for staten (Levin mfl. 2012, 59). Partene som 

vurderes som relevant for oppgaven og derfor er en del av grunnlaget for analysen tilhører de 

to første gruppene av trepartssamarbeidet, samt andre parter spesielt relevant for temaet 

delingsøkonomi. Sistnevnte gjelder Arbeids- og sosialdepartementet.  

 

Offentlige høringssvar vurderer jeg som et standpunkt hele organisasjonen stiller seg bak, i 

stedet for et enkelt forbund eller forening sine tanker og holdninger. Tilnærmingen tar altså 

for seg ytringer fra en aktør og utfører en innholdsanalyse av dette. Utfordringen med 

offentlige dokumenter er for øvrig at det kan være vanskelig å fastslå hvem sitt perspektiv 

som faktisk kommer frem. Dokumentstudier inneholder også i mindre grad spontane utsagn, 

sammenlignet med andre kvalitative metoder (Jacobsen 2005, 164). Dette kan regnes som 

både en styrke og en svakhet. Dokumentene kan være falske eller bare nøye gjennomtenkt. I 
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dokumentstudier bør man også foreta en vurdering av kvaliteten til datamaterialet. Spesielt 

viktig er det om kilden regnes som troverdig. Hovedspørsmålet er om kilden har noe 

egeninteresse i innholdet og hvordan det presenteres (Jacobsen 2005, 183).. Ettersom 

arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene kan regnes som vel etablerte 

parter i det organiserte arbeidslivet og trepartssamarbeidet med staten vurderer jeg kilden som 

troverdig. Dokumentene er også hentet direkte fra regjeringen.no som jeg også vurdere som 

en troverdig portal. Det er for øvrig et strategisk perspektiv underliggende i høringssvarene 

fra partene. De ulike arbeidslivspartene representerer forskjellige interesser og sider, noe som 

vil kunne påvirke hva de velger å legge fokus på i dokumentet.  

 

 

3.2.1 Utvalgskriterier 

 

Arbeidsgiverorganisasjonene som har kommet med et høringssvar og som jeg vurderer 

relevant for problemstillingen er Norges Hovedorganisasjon (NHO), Virke, Spekter, 

Kommunenes Sentralforbund (KS) og NHO Abelia. Dette kan regnes som store 

organisasjoner med innflytelse i arbeidslivet, og dermed viktige stemmer i debatten rundt 

delingsøkonomien. De fire førstnevnte regnes som de største arbeidsgiverorganisasjonene i 

arbeidslivet og er løst definert som hovedorganisasjoner (Stokke mfl. 2013, 19). 

Arbeidstakerorganisasjonene jeg har valgt, basert på det samme som forrige punkt, er 

Landsorganisasjonen i Norge (LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio og 

Akademikerne. De ulike organisasjonene representerer interessene til arbeidstakere og 

arbeidsgivere i arbeidslivet, og er derfor sentrale i spørsmålet om holdninger til 

delingsøkonomien. Til slutt har jeg også inkludert et departement med spesiell relevans og 

interesse i utviklingen av delingsøkonomien, og det er Arbeids- og sosialdepartementet. Dette 

er en part som kan tenkes har en spesiell interesse i temaet, spesielt på grunn av mulige 

konsekvenser delingsøkonomien kan få for regulering og rettigheter i arbeidslivet. 

 

 

3.2.2 Hvem er partene 

 

Videre vil jeg komme med en kort beskrivelse av de ulike partene som er utgangspunktet for 

dokumentstudiet. Av arbeidstakerorganisasjoner er kun de fire hovedorganisasjonene valgt ut. 

Disse omfatter flest medlemmer, forbund og deler av arbeidslivet (Stokke mfl. 2015, 17). 



23 

 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en hovedorganisasjon for lønnstakere og regnes som 

Norges største. Organisasjonen har flere forbund med medlemmer fra alle typer bransjer, 

sektorer og yrker. YS omtaler seg som en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon og har 

13 forskjellige forbund (YS 2018). Unio er den nest største hovedorganisasjonen på 

arbeidstakersiden og hovedfokuset ligger på interessene til universitets- og 

høyskoleutdannede (Unio 2018). Akademikerne er den siste arbeidstakerorganisasjonen jeg 

har valgt ut og en som nevnt en av de fire store hovedorganisasjonene. Organisasjonen er 

spesielt for langtidsutdannede og har medlemmer fra yrkesorganisasjoner med fokus på 

universitetsutdannelser (Stokke mfl. 2015, 17).  

 

Av arbeidsgiverorganisasjoner valgte jeg ut de fire største organisasjonene. Næringslivets 

Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største arbeidsgiverorganisasjon (Stokke mfl. 2013, 22). 

Medlemmene inkluderer bransjesammenslutninger, også kalt landsforeninger. NHO har i 

tillegg bedrifter som medlemmer. Medlemmene er stort sett fra bransjene håndverk, industri 

og tjenesteyting. Den andre arbeidsgiverpartene som er inkludert i analysen er Virke. 

Medlemmene her er både enkeltbedrifter og foreninger, og hovedsakelig fra detaljhandel og 

servicenæringen (Stokke mfl. 2013,22). I nyere tid har Virke også fått medlemmer fra helse- 

og sosialtjenester og undervisningstilbud, begge i privat sektor. Den tredje arbeidsgiverparten 

valgt i oppgaven er KS. Her er kommunene og fylkeskommunene som arbeidsgivere 

representert. Dette inkluderer kommunale bedrifter og interkommunale bedrifter innenfor 

elektrisitetsverk, transport, renovasjon og barnehage. Den siste av de fire store 

arbeidsgiverorganisasjonene er Arbeidsgiverforeningen Spekter. Dette er organisasjonen for 

bedrifter som har tilknytning til det offentlige (Stokke mfl. 2013, 23). I tillegg til de fire store 

arbeidsgiverorganisasjonene valgte jeg å inkludere en av NHOs foreninger. Her valgte jeg 

NHO Abelia, som er en forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette gjorde jeg på 

bakgrunn av foreningen sin relevans for temaet, som en forening innenfor teknologi.  
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Tabell 2. 

 

 

3.3 Datainnsamling 

 

Prosessen startet med å velge fokus for oppgaven og problemstillingen. Dette ga 

utgangspunktet for hvilke dokumenter som ville bli relevant og er en viktig del av forarbeidet 

for valg av datamaterialet (Grønmo 2004, 189). Spesielt sentralt ble vurdering av fokus for 

hvilken type dokumenter som best ville svare på det jeg ønsket å undersøke. Politiske 

høringssvar basert på NOU 2017:4 om delingsøkonomi ble et naturlig valg da jeg ønsket å 

undersøke hvordan arbeidslivspartene i Norge stiller seg til fenomenet og betydningen det kan 

få for arbeidslivet. Valg av fokus legger også retningen for hvilke temaer og kategorier jeg 

skulle se etter i analysen av tekstene. Alt datamateriale ble hentet fra regjeringen.no, hvor de 

ligger offentlig og tilgjengelig for alle.  

 

3.3.1 Fremgangsmåte analyse 

 

For å analysere de relevante dokumentene har jeg tatt i bruk koding og kategorisering av ord. 

Dette har bidratt til å systematisere innholdet i dokumentene og kunne trekke linjer mellom de 

ulike partenes synspunkter. Kombinasjonen av detaljer og helhet kalles i forskning for 

hermeneutisk metode (Jacobsen 2005, 185). Dette innebærer at man finner mønstre, avvik og 

underliggende faktorer ved å gjennomføre sammenligning av dokumenter og tekst. Prosessen 

startet ved at jeg samlet alle dokumentene fra partene jeg mente er relevant for oppgaven og 

som er presentert tidligere. Først utviklet jeg en presentasjon av dokumentenes hovedpunkter 

for å skape en oversikt over hva partene mener og hvordan de stiller seg til problematikken. 

Andre steg var å trekke ut viktige begreper og kode innholdet i dokumentene. Dette gjorde jeg 

Arbeidstakerorganisasjon Arbeidsgiverorganisasjon Andre 

LO NHO Arbeids- og 

sosialdepartementet 

YS NHO Abelia  

Unio KS  

Akademikerne Spekter  

 Virke  
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ved å ta i bruk farger og ordlister. Kodene skapte en sammenligningsbase ved at jeg fant igjen 

koder i andre dokumenter og kunne begynne å utvikle kategorier som går igjen i 

dokumentene.  

 

Neste steg var å dele kodene inn i temaer og kategorier for å videreutvikle 

sammenligningsgrunnlaget. Dette gjør også resultatene lettere å presentere og drøfte 

(Jacobsen 2005, 186). Kategoriene ble utviklet på grunnlag av hvilke koder som gikk igjen i 

dokumentene, samt valg av temafokus for oppgavens problemstilling. Fremgangsmåten er 

som nevnt tidligere abduktiv, som innebærer at jeg har gått frem og tilbake mellom teori og 

innholdsanalyse for å utvikle kategoriene, basen for diskusjonen og se sammenhenger mellom 

funnene. Dette gjør det mulig å samle synspunkter i grupper og dermed skape en forståelse av 

forskjeller og likheter mellom de ulike partene (Jacobsen 2005, 193). Teorien i oppgaven har 

allerede dannet en base for temaer som vil være relevant for problemstillingen og bidrar også 

til utviklingen av kategorier. I resultatdelen av oppgaven blir temaene presentert og i 

analysedelen vil jeg drøfte det som kommer frem i resultatdelen. Det blir tatt i bruk direkte 

sitater fra dokumentene for å skape transparens i resultatene, samt få tydelig frem hva som er 

min tolkning og hva som faktisk er skrevet. Målet med analysen er å se hvordan partene stiller 

seg til delingsøkonomiens utfordringer og muligheter, sammenhenger mellom de ulike 

fenomenene som kommer frem og hvordan konteksten påvirker denne sammenhengen 

(Jacobsen 2005, 202). Etter å ha kodet og kategorisert funnene kom jeg frem til fem 

hovedtemaer som best vil belyse problemstillingen valgt i oppgaven. Disse er muligheter for 

arbeidslivet, arbeidstakerbegrepet, rettigheter for selvstendige, HMS, kollektive avtaler og 

konkurranse.  

 

 

3.4 Datakvalitet 

 

Datakvaliteten i en forskningsprosess handler om hvor god sammenheng det er mellom 

materialet man har og problemstillingen man har satt (Grønmo 2004, 217). Dette innebærer 

om datamaterialet representerer faktiske forhold, at datamaterialet er samlet inn og analysert 

etter vitenskapelige prinsipper, forsvarlig og systematisk utvelging av enheter, og forsvarlig 

gjennomføring av datainnsamling. Spesielt viktig er det at alle slike valg er i tråd med 

problemstillingen. Mer sentrale kriterier for å vurdere datakvalitet er for øvrig reliabilitet og 
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validitet (Grønmo 2004, 220). Førstnevnte dreier seg om pålitelighet og sistnevnte om 

gyldighet. En vurdering av kvaliteten til datamaterialet i kvalitativ forskning kan være 

vanskelig, men det vil uansett være viktig å drøfte betydningen det kan ha. Disse to kriteriene 

er også avhengig av hverandre. Det er ikke mulig å ha høy validitet når datamaterialet har lav 

reliabilitet (Grønmo 2004, 221).  

 

 

3.4.1 Reliabilitet 

 

I en analyse av allerede nedskrevne dokumenter blir det viktig å diskutere reliabiliteten til 

forskningen og analysen. Engasjementet og bakgrunnen til personen som utfører analysen vil 

påvirke resultatet og konklusjonen av analysen (Tjora 2012, 206). Spørsmålet er om 

vurderingen og konklusjonen vil bli den samme om en annen person hadde utført forskningen. 

Med tanke på at datamaterialet allerede er skrevet ned med klare standpunkt som svar på 

NOUen vil utgangspunktet være høy reliabilitet. Det er ikke forsker som fremstiller materialet 

eller tolker stemningen i et dybdeintervju. Samtidig kreves det tolkning av betydningen 

teksten har, spesielt det som ikke er eksplisitt. Resultatet vil da være basert på tolkningen og 

perspektivet til forskeren. Dette vil bidra til å svekke reliabiliteten til dokumentanalysen 

(Tjora 2012, 203). Samtidig kan en forskers perspektiv og kunnskap om emnet være en 

ressurs. Det blir for øvrig viktig at det er klarhet i fremgangsmåte for analysen og tolkningen. 

Dersom resultater i analysen varierer i stor grad som en følge av hvordan fremgangsmåten har 

vært regnes reliabiliteten som lav (Grønmo 2004, 220). Det motsatte gjelder dersom en slik 

variasjon ikke er en følge av metode og fremgangsmåte, men kun en faktisk refleksjon av 

variasjon mellom enhetene valgt ut.  

 

I min oppgave har jeg brukt teori for å skape en base for analysen slik at en annen forsker, for 

øvrig med samme teoretiske utgangspunkt, vil potensielt gjøre samme vurderinger. Hvilke 

dokumenter som er valgt ut og hvordan de er valgt ut vil også påvirke reliabiliteten til studiet 

(Tjora 2012, 205). For å sikre bredden av partene som finnes i arbeidslivet valgte jeg 

høringssvar fra arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og sentrale aktører som har en interesse i 

utviklingen av delingsøkonomien. Jeg valgte også å ta flere dokumenter fra hver 

arbeidslivsside for å styrke eventuelle standpunkter som kommer frem. I analysen vil jeg 

skille mellom hva dokumentene faktisk sier og hva som er min tolkning ved å presentere 
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direkte sitater. Dette vil bidra til å øke reliabiliteten til studiet. En av ulempene med å velge ut 

de fire største organisasjonene på hver side av arbeidslivet er at man ikke får innblikk i hva 

forbundene og andre organisasjoner mener om fenomenet. Hver av organisasjonene valgt ut 

har mange medlemsforeninger og virksomheter de representerer, som man egentlig ikke får 

høre stemmen til. Det kan være motstridende interesser i delingsøkonomien mellom 

foreninger som er medlem i samme hovedorganisasjon. Dette vil ikke komme frem i 

dokumentanalysen av standpunktene til organisasjonene og kan bidra til å svekke 

reliabiliteten til oppgaven.  

 

 

3.4.2 Validitet 

 

Validitet handler om at datamaterialet man tar i bruk faktisk bidrar til å gi et svar på 

problemstillingen presentert i oppgaven (Grønmo 2004, 221). Dersom man ender opp med å 

få innsikt i noe annet enn det problemstillingen ønsker å belyse er validiteten lav. Vurdering 

av validitet i kvalitativ forskning er komplisert, av den grunn at det er tolkning av data 

involvert. For å sikre høy validitet er det viktig at studien er gjennomført på en systematisk 

måte, samt en systematisk presentasjon av grunnlaget for undersøkelsesfokuset. Dette 

innebærer systematisk redegjørelse av begreper og teoretisk rammeverk for oppgaven. 

Redegjørelsen av bakgrunnen for prosjektet og teoretiske valg gjør det mulig å vurdere 

tolkningen gjort av forskeren. Det er med andre ord designet på studiet, det teoretiske arbeidet 

før datainnsamling og hvor relevante funnene blir for problemstillingen som er sentralt når 

man snakker om validitet (Grønmo 2004, 221).  

 

 

3.4.3 Generaliserbarhet 

 

Generalisering i kvalitative studier krever mer drøfting enn kvantitative studier (Tjora 2012, 

208). I kvantitative studier gjennomfører man ofte en undersøkelse og analyse basert på data 

fra et representativt utvalg, og får en statistisk form for generalisering. I kvalitative studier ser 

man ofte på opplevelser og erfaringer av et fenomen i et begrenset utvalg. Det blir derfor mest 

relevant å snakke om det Tjora (2012) kaller konseptuell generalisering. Poenget her er å 

bruke empirien til å skape konsepter og teorier som kan ha relevans for andre aktører enn de 

som er valgt for studien. Konseptene og standpunktene som kommer frem i min analyse kan 
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dermed tenkes å være relevant for andre arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, samt 

sentrale aktører innenfor delingsøkonomien. Spesielt sentralt blir en vurdering av den 

strategiske komponenten høringssvarene har, basert på hvilken side partene er i arbeidslivet. 

Arbeidstakerorganisasjoner vil ha standpunkt som representerer viktige verdier for deres 

medlemmer og kan dermed tenkes er gjeldende for andre organisasjoner som har 

arbeidstakere som sitt hovedfokus. Det samme gjelder den andre siden. Samtidig er det viktig 

å påpeke at generalisering kan være vanskelig da de ulike organisasjonene representerer ofte 

forskjellige yrker og sektorer. Det vil dermed kanskje ikke være nok likhet i case til å kunne 

gjelde flere (Tjora 2012, 215). En annen utfordring dokumentene reiser er at de er utformet av 

representanter for organisasjonen, uten at man har innsikt i hvordan medlemmer stiller seg til 

fenomenet. Det kan være problematisk å anta at svaret representerer hele organisasjonen og 

alle dens medlemmer. Selv om dette er tilfelle vil konseptene og teoriene som kommer frem 

fra empirien bidra til å skape et oversiktsbilde av partene i arbeidslivets holdninger til 

delingsøkonomien og dens utfordringer og muligheter. Det kan si noe om det strategiske 

standpunktet organisasjoner velger å ta, med medlemmers beste som bakgrunn for 

dokumentet. Utviklingen av begreper og konsepter vil også bidra til å kunne sammenligne 

dokumentene og skape en felles base for standpunktene.  
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4. Resultater 

 

Jeg skal nå presentere resultatene av dokumentanalysen av høringssvarene til partene i 

arbeidslivet. Valget av temaer for analysen er et resultat av nøye analyse, koding og 

kategorisering av høringssvarene til partene. Basen for dette har tatt utgangspunkt i NOUen 

om delingsøkonomien, problemstillingene og sentrale utfordringer som partene selv har 

trukket frem. Resultatene demonstrerer hvordan partene i arbeidslivet stiller seg til muligheter 

og utfordringer i delingsøkonomien, samt hvilken effekt det kan få for den norske modellen. 

Først vil jeg presentere hva de ulike arbeidslivspartene ser som mulighetene for arbeidslivet. 

Deretter vil jeg presentere utfordringene partene trekker frem i sine høringssvar. Disse er 

utfordringer for arbeidstakerbegrepet og tilknytning til arbeidslivet, rettigheter for 

selvstendige, HMS-ansvar, kollektive avtaler og konkurranse.  

 

 

4.1 Muligheter for arbeidslivet 

 

 

NOU 2017:4 trekker frem muligheter delingsøkonomien skaper i Norge, som beskrevet 

innledningsvis i oppgaven. Partene i arbeidslivet anerkjenner disse mulighetene og beskriver 

hvordan de ser for seg at delingsøkonomien kan fremme muligheter i arbeidslivet. En sentral 

faktor som går igjen hos alle partene er hvordan delingsøkonomien kan bidra til bedre 

ressursutnyttelse. Selv om partene på begge sider trekker frem mange av de samme 

mulighetene, er ikke nødvendigvis arbeidstakerorganisasjonene enig i hvordan mulighetene 

fremstilles av arbeidsgiverorganisasjonene. En sentral del av delingsøkonomien og 

mulighetene for mer effektiv ressursutnyttelse ligger i den nye bruken teknologi. Dette er en 

av arbeidstakersidens parter opptatt av. LO trekker frem sitt syn på delingsøkonomiens 

muligheter: ”Bedre og mer tilgjengelig teknologi som vil redusere transaksjonskostnader og 

asymmetrisk informasjon, vil selvsagt være en gevinst for samfunnet”. LO trekker frem her 

hvordan måten teknologi blir tatt i bruk i delingsøkonomien skaper positive muligheter for 

samfunnet og arbeidslivet. Lavere transaksjonskostnader kan innebære lavere utgifter for både 

virksomhet og forbruker. Reduksjon i asymmetrisk informasjon kan være til fordel for kunder 

og forbrukere. Dette innebærer at det muligens ikke lenger er slik at tilbyder sitter på 

mesteparten av informasjonen i transaksjonsforholdet, fordi teknologien muliggjør flyt i 

kommunikasjonen og åpenhet rundt transaksjonen. Spesielt relevant er dette i sammenheng 
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med priser og kvalitet. Delingsøkonomiens teknologi gir lavere priser og bedre oversikt over 

tjenestens kvalitet gjennom tilbakemeldingsteknologi. En annen sentral mulighet i 

delingsøkonomien er bedre ressursutnyttelse. Som Virke trekker frem i sitt høringssvar: 

 

 

Plattformene i delingsøkonomien tilrettelegger for at kunder kan få tilgang 

til ting, uten å ha eierskap til det...Delingsøkonomien kan bidra til bedre 

ressursbruk, ved at ting som normalt vil ligge ubrukt kan brukes av andre 

enn eieren. - Virke 

 

 

Sentralt her er hvordan ressurser som andre eier kan være til nytte for forbrukere. Tanken er at 

en forbruker ikke skal trenge å gå til innkjøp av nødvendige gjenstander, men i stedet benytte 

en plattform for å låne/leie denne gjenstanden. Dette synet knytter seg i størst grad til den 

delen av delingsøkonomien som formidler gjenstander, og ikke tjenester. Sitatet beskriver 

fordelen med bruk av ressurser eid av andre for kunder, men det samme kan tenkes å gjelde 

for virksomheter. Delingsøkonomiens mulighet for virksomheter her er at det ikke blir 

nødvendig å kjøpe inn nødvendige gjenstander for å formidle tjenesten, men benytte aktører 

som allerede eier gitte gjenstand. Arbeidsgiverorganisasjonen NHO deler dette synet og 

beskriver det på følgende måte: 

 

 

Delingsøkonomien bidrar også til økt produktivitet, fordi de ressursene vi 

har tilgjengelige i samfunnet blir brukt mest mulig effektivt og dermed til å 

frigjøre kapasitet som kan brukes til andre formål. - NHO 

 

 

Her trekkes det frem hvordan bruk av ressurser som allerede eksisterer og er eid av andre øker 

produktivitet og effektiviteten i arbeidslivet. NHO trekker også frem hvordan frigjøring av 

ressurser og kapasitet vil bidra til denne produktiviteten. Frigjøringen kan tenkes å innebære 

at en virksomhet kan bruke sine midler på andre sentrale områder, i stedet for å ha eierskap 

over ressurser. Det kan også innebære frigjøring av menneskelig kapasitet i virksomheter, 

som kan enten være kostnadseffektivt eller at kapasiteten kan brukes på andre områder. Når 

det gjelder menneskelig kapasitet kan delingsøkonomien samtidig åpne opp for flere 

muligheter. Spesielt når det gjelder arbeidsledighet og tilgang til arbeidsmarkedet. Dette 

trekker NHO frem: 
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Vi tror imidlertid at innovative forretningsmodeller og teknologi, som 

delingsøkonomien representerer, vil bidra til verdiskapning og nye jobber 

og dermed til høy yrkesdeltakelse. - NHO 

 

 

Delingsøkonomien kan skape muligheter når det gjelder å redusere arbeidsledighet. NHO 

legger vekt på hvordan de nye forretningsmodellene som delingsøkonomien bringer med seg 

skaper nye jobber for arbeidslivet. Verdiskaping for arbeidslivet kan føre til større utbredelse 

og da enda flere jobber. Flere jobber legger til rette for høy yrkesdeltagelse. Dette kan være 

svært viktig i arbeidet med å få flere inn i arbeidslivet. Foreløpig har mange av jobbene i 

delingsøkonomien krevd lite utdanning og kan være aktuell for en stor del av mennesker som 

er utenfor arbeidslivet. Arbeids- og sosialdepartementet deler synet til NHO om 

delingsøkonomiens mulighet for arbeidsdeltagelse: 

 

 

Vi ser også at delingsøkonomien kan bidra til effektiv ressursbruk gjennom 

økt konkurranse i markedene og bidra til å få flere inn i arbeidslivet. – 

Arbeids- og sosialdepartementet 

 

 

Denne muligheten vil være viktig i opprettholdelsen av lav ledighet og verdiskaping i 

samfunnet. Høy yrkesdeltagelse er et av de viktige resultatene av den norske modellen og kan 

dermed bidra til videreføringen av den norske modellen (dårlig setning). I tillegg skaper 

delingsøkonomien muligheter for grupper i samfunnet som har problemer med å entre 

arbeidslivet. Dette kan for eksempel være mennesker med innvandrerbakgrunn som sliter med 

å få innpass i arbeidslivet eller mennesker som på grunn av helsemessige årsaker har vansker 

med å få innpass. Virke demonstrerer dette i følgende sitat: 

 

 

Plattformene gir også en mulighet for at personer som ikke vil (eller ikke 

kan) ha faste og forpliktende arbeidsforhold kan arbeide/tjene penger på 

utleie når det passer dem. - Virke 

 

 

Her beskrives en fleksibilitet som kanskje ikke er tilgjengelig i like stor grad gjennom 

tradisjonell tilknytning til arbeidslivet. Dette kan inkludere fleksible arbeidstider, både i form 
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av antall timer jobbet og når på døgnet man jobber. Det samme gjelder om man ønsker å 

jobbe i noen perioder, men få muligheten til å gjøre annet i andre perioder. Man kan også få 

muligheten til å gjøre varierte arbeidsoppgaver og utvikle seg på forskjellige områder. Dette 

trekker akademikerne frem som en av årsakene til å velge arbeid i delingsøkonomien: ”Frihet 

og mulighet for faglig utfoldelse oppgis som viktige motivasjonsfaktorer”. Friheten 

Akademikerne snakker om her kan tenkes å være fleksibiliteten som ligger i 

delingsøkonomiarbeid. Mennesker kan også oppleve muligheter for faglig utfoldelse, ved at 

de kan ta del i flere forskjellige typer arbeid innenfor feltet sitt eller utvikle nye områder. 

Akademikerne organiserer mange høyt utdannede grupper som gjerne er selvstendige fra før 

av. For disse gruppene kan friheten tenkes å innebære en forenkling av hverdagen ved at 

plattformene gjør det enklere å finne oppdrag.  

 

 

4.2 Arbeidstaker eller oppdragstaker?  

 

En av de sentrale utfordringene i delingsøkonomien, som NOU 2017:4 også trekker frem, er 

hvordan tilknytningsformer i arbeidslivet er i endring og hvilke konsekvenser dette kan ha for 

arbeidstaker-arbeidsgiverforholdet og tilknyttede institusjoner. Tilknytningsformer handler i 

stor grad om hvilken tilknytning man har til det som regnes som oppdragsgiver og om man 

har fast ansettelse eller ikke. Et av problemene er at plattformene i delingsøkonomien ikke 

anser seg som arbeidsgivere, noe som har skapt debatter. Arbeidsgiveransvar og tittel som 

arbeidstaker kan tenkes å være viktige faktorer for en person som er sysselsatt. Et sentralt 

spørsmål i utvalgets arbeid var om en endring i hvordan loven og regelverket definerer 

arbeidstakere og oppdragstakere vil være nødvendig for å inkludere de som befinner seg i en 

gråsone mellom arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende. Dette er spesielt viktig med 

tanke på rettigheter og beskyttelse. NOUen sin flertallskonklusjon er at det ikke er nødvendig 

med ny utforming av begrepet eller endring av hvem som kommer innunder begrepet. Her er 

det klare forskjeller i hva partene mener bør gjøres fremover. Skillet er i hovedsak mellom 

arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden, og dreier seg om dagens begrep er tilstrekkelig eller 

om videre arbeid for å avdekke begrepets omfang er nødvendig. Tabellen under demonstrerer 

om partene mener videre utredelse trengs eller ikke:  

 

Tabell 3. Endring i Arbeidstakerbegrepet 
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Partene JA NEI 

NHO  x 

Spekter  x 

Abelia  x 

KS  x 

Virke  x 

Akademikerne x  

LO x  

UNIO x  

YS x  

Arbeids- og sosialdepartementet x  

 

 

Som det kommer frem av tabellen er skillet klart mellom arbeidstakersiden og 

arbeidsgiversiden. Det kommer dermed tydelig frem hvilke interesser de ulike representerer: 

arbeidstaker/arbeidsgiver. I tillegg er Arbeids- og sosialdepartementet enig med 

arbeidstakersiden i at det kreves videre vurdering av delingsøkonomiens betydning for 

arbeidstakerbegrepet. Fokuset i dette perspektivet ligger på en forenkling og utjevning av 

forskjellene mellom arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. En sentral utfordring 

trukket fram av for eksempel Akademikerne er å sikre at arbeidsmiljøloven faktisk dekker de 

som trenger det og de den er ment å omfatte. Gjennomgående for arbeidstakersiden er at de 

ønsker et utvalg som skal videre vurdere begrepsapparatets gyldighet i delingsøkonomien. 

Generelt ligger fokuset på at arbeidslivet og regjeringen trenger å undersøke nå mens 

delingsøkonomien ikke har slått full rot, slik at man vil være forberedt på mulige 

konsekvenser for arbeidstakeren. 

 

 Dette skiller seg i stor grad fra arbeidsgiversiden sine standpunkt. På arbeidsgiversiden er det 

bred enighet i at arbeidstakerbegrepet er tilstrekkelig slik det er formulert i dag og ikke 

trenger endring. Dette er i tråd med delingsøkonomiutvalgets flertallskonklusjon. Spekter 

viser for eksempel til at begrepet ikke har endret seg på mange tiår og dermed demonstrerer 

en fleksibilitet som har bestått over lang tid. Denne fleksibiliteten vil gjør at 

arbeidstakerbegrepet er rustet til å møte utviklingen som kan komme som følge av 
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delingsøkonomien. Begrepets fleksibilitet fremstår som hovedargumentet til 

arbeidsgiversiden.  

 

 

4.2.1 Tilknytning til arbeidslivet 

 

Til tross for delte meninger rundt behovet for endring eller vurdering av arbeidstakerbegrepet 

trekker alle parter frem utfordringer de ser delingsøkonomien kan bringe for tilknytningen til 

arbeidslivet i Norge. Dette gjelder i stor grad endringen i tilknytningen til arbeidslivet og 

reguleringer. Flere av partene trekker frem hvordan de forventer at delingsøkonomien vil 

introdusere en større andel selvstendige næringsdrivende og oppdragstakere. Dette gjelder 

både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden: 

 

 

Ny teknologi vil med stor sannsynlighet øke omfanget av de som har en 

annen tilknytningsform til arbeidslivet enn tradisjonelle ansettelser.  - 

Akademikerne 

 

Delingsøkonomien inngår i en bredere utvikling knyttet til digitalisering av 

økonomien, hvor noen flere av de sysselsatte vil kunne få en løsere 

tilknytning til oppdragsgivere enn tidligere.  - NHO 

 

 

Kjernen i disse sitatene er at det er en mulighet for at flere og flere får en løsere tilknytning til 

arbeidslivet og det som i tradisjonelle avtaleforhold er arbeidsgiver. Generelt er det enighet 

blant partene om at fast ansettelse skal være normen i arbeidslivet. Spekter trekker blant annet 

frem at eventuelle endringer må ivareta en slik ramme at det fortsatt er attraktivt for 

virksomheter å ha faste ansatte. I likhet med Spekter er NHO opptatt av at det må være 

attraktivt å ha faste ansatte i sin virksomhet. Fast ansettelse blir trukket frem som ønsket 

hovedregel i arbeidslivet. Til tross for dette er det flere av partene på arbeidsgiversiden som er 

opptatt av det positive med økende andel selvstendig næringsdrivende og viktigheten av 

fleksible tilknytningsmuligheter, både for virksomheter og arbeidere. NHO mener 

fleksibiliteten vil være sentral i opprettholdelse av velferdsstaten: 
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For å lykkes med å skape et bærekraftig næringsliv og å opprettholde 

velferdsstaten, må vi ha muligheter for en viss fleksibilitet i for eksempel 

tilknytningsformer og arbeidstidsordninger. - NHO 

 

 

Her blir det trukket frem hvordan fleksibilitet i tilknytningsformer muligens kan være en 

nøkkel for et bærekraftig næringsliv og velferdsstaten. Fleksible arbeidstidsordninger blir 

også nevnt som viktig. NHO mener med andre ord at fleksibiliteten som delingsøkonomien 

bringer med seg er en nødvendighet. Det blir viktig for næringslivet at det er mulig å ta i bruk 

forskjellige former for tilknytning basert på arbeidskraftsbehov i utviklingen av næringslivet 

og velferdsstaten. Tanken er at det vil bidra til å sikre et bærekraftig næringsliv og 

opprettholdelsen av velferdsstaten. Abelia sier seg enig med NHO: 

 

 

For Abelia vil fast ansettelse være hovedregel i arbeidslivet, men vi mener 

det også må være plass til dem som velger å bidra uten eller i tillegg til et 

fast ansettelsesforhold. – Abelia 

 

 

Her kommer det igjen frem hvordan arbeidsgiversiden sier de ønsker fast ansettelse som 

hovedregel, men er opptatt av det eksisterer fleksibilitet for å kunne ta på seg andre roller enn 

arbeidstakerrollen. Aktører som ønsker å arbeide uten å ha faste tilknytninger til en 

arbeidsgiver eller rigide ordninger må i følge Abelia ha muligheten til å gjøre dette. Det 

nevnes også at mennesker som vil spe på inntekten ved å utføre arbeid utenfor den 

tradisjonelle tilknytningen de har må ha muligheten til det. NHO utdyper dette temaet 

nærmere: 

 

 

Videre er det slik at eventuelle endringer i arbeidstakerdefinisjonen også vil 

kunne omfatte sysselsatte som ønsker og er motivert for å drive selvstendig 

næringsvirksomhet. Disse har kanskje valgt bort arbeidstakerrollen nettopp 

fordi de ikke vil være bundet av arbeidsmiljølovens regler som for mange 

kan oppfattes som mindre fleksible. - NHO 

 

 

NHO beskriver her hvordan det å endre arbeidstakerbegrepet kan påvirke enkelte grupper 

sysselsatte negativt. Dette kan gjelde de som selv har valgt å være selvstendig 

næringsdrivende basert på arbeidstakerbegrepets reguleringer og regler. Slike regler kan som 
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NHO trekker frem muligens ikke ha den samme fleksibiliteten som man kan få av å være 

oppdragstaker. Kjernen ligger altså i at endringer ikke må virke som et hinder for de som selv 

har valgt bort en tradisjonell fast tilknytning basert på mer fleksibilitet. Dersom det ikke 

utføres endringer i arbeidstakerbegrepet og det kommer en økning av selvstendige 

næringsdrivende oppstår det et spørsmål rundt tilknytning til arbeidslivet og hvilke regler og 

konsekvenser som blir gjeldende Akademikerne er i sitt høringssvar opptatt av 

arbeidsmiljøloven og reguleringers relevans for dagens arbeidsliv: 

 

 

Akademikerne mener det er god grunn til å stille spørsmål ved om dagens 

lovbestemmelse er klar nok med hensyn til å sikre at de som er ment å 

omfattes av loven faktisk blir omfattet. - Akademikerne 

 

 

Her kommer det frem hvordan det kan være mulig at en økende del av arbeidsstyrken i 

samfunnet vil falle utenfor dagens regelverk på grunn av løsere tilknytning til arbeidslivet. 

Akademikerne trekker frem hvordan lovverket som arbeidslivet har i dag kanskje ikke er 

tydelig nok til å møte utfordringene i delingsøkonomien. De nye avtaleforholdene i 

delingsøkonomien skaper spørsmål og usikkerhet rundt rettslige prinsipper og rammeverk for 

arbeidsforholdene. Et av de sentrale spørsmålene her er om de som arbeider i de nye 

avtaleforholdene vil kunne kategoriseres som arbeidstakere ut i fra lovens begrepsapparat. 

Som nevnt vil arbeidstakersiden enten endre arbeidstakerbegrepet eller utrede det videre, men 

arbeidsgiversiden mener begrepet er tilstrekkelig slik det er. Det kan for øvrig være vanskelig 

å avgjøre om de som jobber gjennom plattformene er arbeidstakere eller oppdragstakere. 

Dette representerer en problemstilling som Arbeids- og sosialdepartementet er opptatt av: 

 

 

Arbeidstilsynet opplever allerede i dag en del utfordringer med å avgjøre 

om arbeidere er oppdragstakere, eller om de reelt sett er arbeidstakere og 

skal omfattes av arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. – Arbeids- og 

sosialdepartementet 

 

 

Sitatet demonstrerer hvordan arbeidslivet allerede har utfordringer knyttet til det å skille 

mellom arbeidstakere og oppdragstakere. Arbeidstilsynet har tilsynsmyndighet for 

tradisjonelle arbeidsforhold, ikke for selvstendig næringsdrivende. Avgjørelser knyttet til det 
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å fastslå hvilket arbeidsforhold som gjelder vil ha noe å si for tilknytningen til 

arbeidsmiljøloven og eventuelle tariffavtaler gjennom allmenngjøring. Arbeids- og 

sosialdepartementet trekker også frem hvordan slike løsere og atypiske tilknytninger er større 

i noen bransjer enn andre. Dette er bransjer hvor delingsøkonomien kan få lettere fotfeste og 

utfordringene potensielt bli større enn andre bransjer. Løsere tilknytning til arbeidslivet kan 

også skape konsekvenser for individet. Som Unio trekker frem her: 

 

 

Vekst i delingsøkonomien innebærer vekst i andelen som ikke er 

arbeidstakere i tradisjonell forstand, men som i stedet er oppdragstakere i 

en eller annen form. Usikker inntekt og manglende forutsigbarhet i en 

oppdragsbasert økonomi er svært belastende for den enkelte og dens 

familie, og Unio mener det er viktig å ta grep som demmer opp for en 

utvikling i retning av midlertidighet. – Unio 

 

 

Her viser Unio til hvordan delingsøkonomien har potensialet til å øke andelen som er 

oppdragstakere, i stedet for tradisjonelle arbeidstakere. Konsekvensen av dette kan i følge 

arbeidslivsparten at man kan få en usikker inntekt og lite forutsigbarhet i arbeidshverdagen. 

Slike negative usikkerhetsmomenter kan skape en belastning for individet og familieliv. Lite 

forutsigbarhet kan være knyttet til arbeidsmengde, tidspunkt og problemer med å ha nok 

inntjening. Dette kan tenkes å skape vanskeligheter for et potensielt familieliv. Argumentet 

om lettere tilgang til arbeid kan dermed bli utfordret av disse negative elementene i 

delingsøkonomien. YS er enig i at lettere tilgang til arbeidslivet er en positiv faktor, men er 

samtidig opptatt av at det må skje på en forsvarlig måte:  

 

 

YS støtter prinsippet om at flest mulig skal få tilgang til arbeidsmarkedet, 

men dette må skje med anstendige arbeidsvilkår og ikke påtvunget 

midlertidighet. – YS 

 

 

YS er positiv til at arbeidslivet skal være åpent for flest mulig mennesker ved at flere får 

tilgang til arbeidsmarkedet, men at det blir gjort på gode vilkår og at fleksibiliteten faktisk er 

selvvalgt. Her brukes begrepet tvunget midlertidighet for å demonstrere dette. Tvungen 
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midlertidighet kan innebære mennesker som tar arbeid av midlertidig karakter i 

delingsøkonomien fordi de ikke har tilgang til tradisjonelle arbeidsforhold.  

 

 

4.3 Rettigheter for selvstendige 

 

Et annet aspekt ved reguleringen av delingsøkonomien er hvilke rettigheter og 

velferdsordninger som skal gjelde for aktørene som jobber via plattformene. Mye av 

rettighetene i arbeidslivet er i stor grad knyttet til fast ansettelse og rollen som arbeidstaker, 

ikke oppdragstaker. Sikkerhetsnettet arbeidstakere har i arbeidslivet i dag er en viktig del av 

reguleringene for sysselsatte. Når det gjelder hvordan partene stiller seg til rettigheter for 

selvstendige er det ikke like klare skiller mellom arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. 

Mens det er delte meninger blant arbeidsgiverorganisasjonene er arbeidstakersiden spesielt 

opptatt av at det bør gjøres en videre vurdering av hvordan utviklingen av eventuelle 

reguleringer skal foregå. Som LO presenterer her blir det viktig å se på rettighetene til 

selvstendig næringsdrivende: 

 

 

LO mener at det bør utredes nærmere om det er behov for endringer i blant 

annet pensjon- og trygdeordninger for frilansere og selvstendig 

næringsdrivende. Målet med en slik utredning bør være å forenkle og å 

jevne ut dagens skiller mellom oppdragstakere og ansatte arbeidstakere.  - 

LO 

 

 

Her trekkes pensjons- og trygdeordninger frem som et eksempel på rettigheter som kan være 

sentralt å legge fokus på i utviklingen av delingsøkonomien. Skillet mellom oppdragstakere 

og arbeidstakere kan måtte jevnes ut og forenkles. LO viser til hvordan gruppene selvstendig 

næringsdrivende og oppdragstakere bør være fokuset for en slik forenkling og utjevning. 

Både Akademikerne, YS og Unio sier seg enig i dette punktet og er dermed enig med 

mindretallet i delingsøkonomiutvalget. Tanken er at det er et behov for å sikre velferd for alle 

typer tilknytninger i arbeidslivet. Lettere inngang til arbeidslivet blir trukket frem som en 

mulighet i delingsøkonomien, men det kan bli viktig å ta hensyn til at denne inngangen ikke 

blir på dårligere vilkår en ellers i arbeidslivet. Dette kan også ha en skremselseffekt som gjør 

at arbeidere knytter delingsøkonomien til høy personlig risiko. For at delingsøkonomien skal 
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ha en positiv utvikling og være i stand til å skape de verdiene og ressursutnyttelsene som 

ligger som en mulighet kan det dermed bli viktig å jevne ut rettighetene for sysselsatte i 

arbeidslivet. Virke ser dermed i likhet med arbeidstakerpartene på likere rettigheter som en 

viktig faktor i eventuelle endringer for å møte utviklingen i arbeidslivet. Det kan for øvrig 

være vanskelig å jevne ut forskjellene mellom oppdragstakere og arbeidstakere når det gjelder 

rettigheter og velferd. NHO er opptatt av at oppdragstakere i stor grad består av mange 

forskjellige tilknytningsformer til arbeidslivet, sammenlignet med arbeidstakere: 

 

 

NHO ser at en særlig utfordring ved vurderingen av eventuelle styrkede 

rettigheter til frilansere og selvstendig næringsdrivende, er at det dreier seg 

om en heterogen gruppe... Det er altså ikke gitt at disse gruppene bør 

behandles likt i regelverket, og kanskje bør det utformes regler som i større 

grad tar hensyn til forskjellene. - NHO 

 

 

Her trekkes det frem hvordan gruppen sysselsatte som er oppdragstakere gjerne ikke er like i 

like stor grad som arbeidstakere. Dette kan gjøre det vanskelig å innføre generelle 

reguleringer for en spredt gruppe. Det er også forskjeller i velferdsrettigheter for 

oppdragstakere og arbeidstakere på bakgrunn av ulik grad av innbetaling til det man kan 

omtale som felleskassen. Pensjons- og trygderettighetene baserer seg på hvor mye man har 

arbeidet og betalt inn til staten. En eventuell endring kan tenkes å burde bli gjort parallelt med 

en endring i hva som betales inn til samfunnet. Da skaper man for øvrig kanskje en situasjon 

som enkelte selvstendige næringsdrivende bevisst har forsøkt å unngå ved å ikke ha fast 

ansettelse. NHO sier for øvrig at muligheten kan være å utforme regler som tar hensyn til 

slike forskjeller. Samtidig kan det tenkes at dette er i en motsatt retning av forenkling av 

regler og rettigheter for selvstendig næringsdrivende, som har vært nevnt tidligere. Det å ta 

hensyn til slike forskjeller kan ta form som komplekse og innviklende regler, som kan føre til 

utfordringer i tvister og rettighetsspørsmål. NHO er også opptatt av at eventuelle regler ikke 

skal fungere som et hinder for friheten og mulighetene for å ta egne valg, men heller dekke de 

som virkelig har behov for det. Samtidig anerkjenner NHO at sikring av inntekt for 

selvstendig næringsdrivende kan være viktig: 
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 For det tilfelle at reglene beholdes slik de er, så kan vi komme i en 

situasjon der en stor og økende gruppe sysselsatte blir stående med svakere 

sosiale rettigheter enn andre... Dette kan være ødeleggende for den enkelte, 

men også for samfunnet og fellesskapet, som vil bli belastet for at den 

enkelte ikke har sørget for tilstrekkelig økonomisk sikring. – NHO 

 

 

NHO beskriver hvordan det kan komme en endring i hvilke rettigheter sysselsatte har i 

arbeidslivet. For eksempel blir det nevnt hvordan en eventuell økning i selvstendig 

næringsdrivende i delingsøkonomien kan føre til at flere står utenfor sikkerhetsnettet som er i 

tradisjonelle tilknytninger i arbeidslivet. Her trekkes det frem hvordan eksisterende 

reguleringer kanskje ikke vil være rustet til å møte en økende andel selvstendig 

næringsdrivende. Konsekvensen kan da være at flere sysselsatte ender opp med dårligere 

vilkår og rettigheter enn andre i arbeidslivet. I tillegg til å være negativt for individet, kan det 

også i følge NHO ha negative effekter for samfunnet som helhet. Dette er gjennom at enkelte 

personer ikke har god nok sikring økonomisk. Denne sårbarheten trekker YS frem i sitt 

høringssvar: ”YS er bekymret over at personer med lav inntekt er mer sårbare ved bortfall 

eller reduksjon av inntekt ved manglende oppdrag eller sykdom”. Bekymringen her er at 

personer med lav inntekt i utgangspunktet vil være ekstra sårbar dersom personen ikke har 

mulighet til å ta oppdrag, enten på grunn av sykdom eller at det ikke er behov for oppdrag for 

øyeblikket. Sikkerhetsnettet som mange arbeidstakere har skiller seg fra rettighetene til 

selvstendig næringsdrivende. Med en mulig økning i selvstendig næringsdrivende kan man på 

en uønsket situasjon som LO trekker frem: 

 

 

(Problematisk) At en går fra godt vern med rett til både sykepenger og 

trygder, til en utrygg tilværelse der man er avhengig av en oppdragsgiver 

sin gunst til en hver tid. - LO 

 

 

Sitatet beskriver hvordan noen kan ende opp med å gå fra en arbeidssituasjon med et 

sikkerhetsnett, til en situasjon preget av oppdrag og usikkerhet. Som LO sier kan man ende 

opp med å være avhengig av oppdragsgiver og nok oppdrag som et sikkerhetsnett, noe som 

kan tenkes å være svært usikkert. Det kan basert på denne holdningen være nødvendig med 

reguleringer og endringer av dagens rettigheter og ordninger for selvstendig næringsdrivende. 
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4.4 HMS 

 

Et sentralt spørsmål så langt har vært om delingsøkonomien kan fremprovosere endringer i 

arbeidstakerbegrepet og reguleringer av rettigheter for oppdragstakere. Samtidig er det viktig 

å se nærmere på hvordan utviklingen kan bli på arbeidsgiversiden også. Spesielt relevant her 

er hvor ansvaret i et arbeidsforhold ligger i delingsøkonomien. Arbeidsgivere har ansvar for å 

sikre et trygt og ansvarlig arbeidsliv, i følge arbeidsmiljøloven (KILDE). Dersom flere 

bedrifter ikke anerkjenner sitt arbeidsgiveransvar, kan risikoen for et trygt og ansvarlig 

arbeidsliv flyttes over på den enkelte oppdragstaker. Flertallet i delingsøkonomiutvalget 

konkluderte i NOUen med at det ikke er nødvendig med endringer eller videre utredning av 

arbeidsgiveransvar og HMS-regler i arbeidslivet for å møte utfordringene i 

delingsøkonomien. Partene i arbeidslivet har i sinehøringssvar tatt stilling til dette og det 

kommer frem klare uenigheter. Arbeidstakersiden uttrykker uenighet i 

delingsøkonomiutvalgets konklusjon. De sier seg enig med mindretallet i 

delingsøkonomiutvalget om at det er nødvendig med videre undersøkelse av HMS-regler og 

ansvar: 

 

 

Unio støtter utvalgets mindretall som foreslår å utrede HMS-konsekvenser i 

delingsøkonomien for å vurdere om det er behov for endringer eller 

presiseringer i regelverket. – UNIO 

 

 

Unio ønsker at det skal foretas videre utredning av mulige HMS-konsekvenser i 

delingsøkonomien. Dette bør da gjøres for å finne ut om det er behov for oppdatering av 

regelverket. Dette kan for eksempel gjelde arbeidsforhold som er skadelig for helse, arbeidstid 

og oppsigelser. Dette kan tenkes å være sentrale HMS-faktorer som er viktig å ivareta. Basert 

på dette mener disse partene at det vil være nødvendig å se nærmere på hvordan 

delingsøkonomien kan skape konsekvenser for dette. Fordi delingsøkonomien er et nytt 

fenomen kan det bli vært viktig for en positiv utvikling at man følge nøye med på hvordan 

utviklingen utarter seg innenfor de ulike områdene i arbeidslivet. Det at det er et nytt fenomen 

gjør at man kanskje vet lite om hvilke konsekvenser det kan ha for arbeidslivet og HMS-

ansvar. Dette kan gjøre at det vil være vanskelig å ta en beslutning om tiltak som bør gjøres 

for man har mer informasjon. Tanken kan også være at det å avskrive endringer og videre 
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undersøkelse av HMS-konsekvenser vil være et mindre lurt valg. LO mener også at lite 

kunnskap om effekten delingsøkonomien kan ha gjør det utfordrende å ikke videre vurdere 

utviklingen: 

 

 

Når utvalget ikke har særskilt kompetanse på HMS og avviser behovet for 

videre utredning på en av kjerneoppgavene for utredelsen, konsekvenser for 

arbeidslivet, er det etter LO sitt syn en uforsvarlig håndtering av et 

spørsmål som kan komme til å få store konsekvenser for mange. - LO 

 

 

Her trekker LO det litt lenger enn de andre arbeidstakerpartene. LO retter kritikk til utvalget 

for det de kaller en uforsvarlig håndtering av HMS-spørsmål. Dette knyttes til mangel på 

faktisk kunnskap om HMS og konsekvenser mangel på endring kan ha. LO beskriver også 

konsekvenser for arbeidslivet som en av kjerneoppgavene i det som delingsøkonomiutvalget 

skulle vurdere nærmere. HMS-konsekvenser kan tenkes å være en viktig del av dette. Til tross 

for at arbeidstakersiden ser nødvendigheten og viktigheten av videre undersøkelse av HMS-

konsekvenser, er ikke arbeidsgiversiden enig. På arbeidsgiversiden uttrykkes det generelt 

støtte til delingsøkonomiutvalgets konklusjon og begrunnelsen for standpunktet: 

 

 

NHO er enig med flertallet i utvalget som ikke ønsker endring i HMS-

regelverket i arbeidsmiljøloven. I den sammenheng er det av særlig 

betydning at plattformene gjerne mangler reell påvirkningsmulighet når det 

gjelder tilbydernes arbeidsmiljø. - NHO 

 

 

NHO sier seg enig med delingsøkonomiutvalget i at det ikke er behov for endring eller 

vurdering av HMS-reglene. Det som trekkes frem som hovedårsaken til dette er at det ikke 

finnes en reell påvirkningsmulighet for virksomheter, spesielt på arbeidsmiljøet der arbeidet 

utføres. Abelia og Virke deler også dette synet. De ønsker dermed ikke å endre eller videre 

utrede behovet for HMS-ansvar i delingsøkonomien. En sentral del av HMS-ansvar ligger i 

vern av arbeidstakeren. Arbeidsmiljøloven er utformet basert på skjevhet i styrkeforholdet 

mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor det er vurdert at arbeidstakeren har behov for vern. 

Dette er en sentral rolle den norske modellen har som risikoutjevner. Arbeidsforholdet er 

kjernen for behovet for vern. Her gjelder faktorer som styringsrett og arbeidsplikt. NHO er 



43 

 

spesielt opptatt av arbeidsplikt og styringsrett som grunnlag for HMS-ansvar og behov for 

vern: 

 

 

En sysselsatt som selv bestemmer om og når han eller hun vil arbeide, har 

ikke det samme behovet for vern etter arbeidsmiljøloven som en 

arbeidstaker som er underlagt en inngått arbeidsavtale og arbeidsgivers 

styringsrett for så vidt gjelder hva, hvor og når arbeidet skal utføres. - NHO 

 

 

Delingsøkonomien tilbyr mer fleksibilitet for sysselsatte når det kommer til arbeidsmengde og 

arbeidstidspunkt. NHO argumenterer derfor for at disse typene tilknytning ikke har samme 

behov for vern etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Dette baserer seg på at man selv 

velger når og om man vil arbeide. Spesielt gjeldende blir dette i følge NHO dersom det 

faktisk ikke foreligger arbeidsavtale og et tradisjonelt arbeidsforhold. Sentralt for behov for 

vern er skjevhet i maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I delingsøkonomien 

kan dette forholdet ha endret seg og faktorer som både styringsrett og arbeidsplikt kan tenkes 

å være redusert. Avhengighetsforholdet mellom en arbeidsgiver eller formidler og en 

arbeidstaker eller oppdragstaker vil muligens da være annerledes enn i tradisjonelle 

arbeidsforhold. Dette synet representerer arbeidsgiversidens holdning om at det ikke er 

nødvendig med endringer i HMS-reguleringer på grunn av mangel på reell 

påvirkningsmulighet, arbeidsplikt og styringsrett. Arbeidstakersiden er sterkt uenig i dette. 

Dette kan muligens tenkes som naturlige reaksjoner på HMS-problemstillingen fordi de to 

sidene har ulike interesser for medlemmene de representerer. Arbeidstakerpartene er i stor 

grad opptatt av hvordan arbeidet som utføres ikke har endret seg selv om det tar form i 

delingsøkonomien: 

 

 

Arbeidsoppgavene er de samme selv om de blir utført via et 

plattformselskap. De som utfører arbeidet vasker ikke husene på andre 

måter enn de som er ansatt i et renholdsselskap. Man har samme behov for 

vern etter HMS reglene selv om man gjør arbeidet når en selv ønsker og 

med større fleksibilitet. - LO 
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Poenget her er at arbeidet som gjøres i delingsøkonomien ikke nødvendigvis er annerledes 

enn det som utføres i tradisjonelle virksomheter. Dette beskrives ved å forklare hvordan 

arbeidet man utfører er det samme uansett hvilket selskap eller tilknytning man gjør det. Dette 

trekker LO frem som grunnlag for at også aktører i delingsøkonomien har behov for vern, til 

tross for fleksibiliteten delingsøkonomien tilbyr. Dette er et interessant poeng i debatten om 

HMS-ansvar i delingsøkonomien. Et av spørsmålene kan da være hvem det er som sitter på 

ansvaret. Argumentet for delingsøkonomiplattformene kan være at hver enkelt selvstendig 

næringsdrivende selv får ansvaret for HMS for det er der oversikten og kontrollen ligger. Her 

er for øvrig Akademikerne ikke enig:  

 

 

I og med at den aktiviteten som utføres av oppdragstakerne innenfor 

delingsøkonomien i stor grad er aktiviteter som tidligere ble utført av 

arbeidstakere, og det ofte vil være et klart misforhold mellom partene, er 

det god grunn til å stille spørsmål ved om oppdragstakerne kan klare å 

verne seg selv. – Akademikerne 

 

 

Kjernen her er at vern av arbeid i tradisjonelle virksomheter blir vurdert som virksomhetens 

ansvar, mens samme vern av samme arbeid i delingsøkonomien blir vurdert som hver enkelt 

sitt ansvar. Problemet her kan være at kunnskapen og forutsetningene for godt HMS-ansvar 

ikke er like høyt for en enkeltperson som starter å arbeide i delingsøkonomien som for en 

etablert virksomhet. Akademikerne trekker for eksempel frem i sitt høringssvar hvordan 

oppdragstakere ikke får samme HMS-opplæringen som en eventuell tradisjonell virksomhet 

ville fått. Det kan også bli utfordrende å verne seg selv dersom plattformene i 

delingsøkonomien faktisk i realiteten har noe som kan minne om styringsrett. Kontrakter 

inneholder gjerne visse vilkår og forutsetninger for å kunne ta i bruk tjenesten. Avhengighet 

av plattformselskapene er et prinsipp som går i mot det arbeidsgiversiden har trukket frem 

som viktige faktorer for at det ikke foreligger behov for vern i delingsøkonomien. LO beskrev 

i sitt høringssvar hvordan enkelte situasjoner i delingsøkonomien kan innebære at 

oppdragstakere i realiteten burde bli sett på som arbeidstakere. Dette baseres på en 

avhengighet til plattformselskapene. Unio trekker også frem i sitt høringssvar hvordan de er 

svært uenig i vurderingen av reelt vernebehov: 
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Unio synes det er ganske oppsiktsvekkende at utvalgets flertall snakker om 

et ”reelt vernebehov”, som om vernebehovet for mange ansatte – eller 

oppdragstakere- ikke er ”reelt”. – Unio 

 

 

Dette sitatet retter kritikk mot delingsøkonomiutvalgets flertall sin begrunnelse for ikke videre 

HMS-utredning. Spesielt uenig er de i vurderingen av reelt vernebehov. Kritikken er rettet 

mot at delingsøkonomiutvalget og arbeidsgiverpartene sier at vernebehovet for 

oppdragstakere og påvirkningsmuligheten til virksomheter ikke er reelt i delingsøkonomien. 

Dette kan tolkes som at Unio mener vernebehovet består også i delingsøkonomien. Et reelt 

vernebehov vil i tradisjonell forstand muligens innebære HMS- og verneansvar for den 

aktuelle arbeidsgiveren. Dette kan derfor bli spesielt utfordrende dersom det blir flere og flere 

oppdragstakere, uten en tilknytning til en arbeidsgiver: 

 

 

Et arbeidsliv med høyere andel oppdragstakere innebærer at færre har en 

arbeidsgiver med tilhørende HMS-ansvar... Når færre omfattes av denne 

typen reguleringer, risikerer vi dessuten at fokuset på vern generelt 

reduseres og får mindre gjennomslagskraft. - Unio 

 

 

Her utdyper Unio videre hvilke konsekvenser eventuell mangel på endring kan ha for 

samfunnet og arbeidslivet. Spesielt dersom en større del av sysselsatte ikke inkluderes i HMS-

ansvar. Den tradisjonelle tilknytningen innebærer HMS-ansvar hos en arbeidsgiver, men når 

færre er knyttet til en arbeidsgiver kan det få konsekvenser for HMS generelt også. Unio 

trekker frem hvordan færre som dekkes av HMS-tiltak og ansvar kan føre til at vern mister sin 

relevans i arbeidslivet og fører til mindre gjennomslagskraft. Dette kan også føre til negative 

konsekvenser for den enkelte arbeider. 

 

 

4.5 Kollektive avtaler 

 

Delingsøkonomien skaper muligheter for ny og effektiv konkurranse som er til fordel for 

forbrukere når det gjelder pris, kvalitet og tilgjengelighet (KILDE). Et viktig spørsmål i 

delingsøkonomien er for øvrig hvordan man skal få nytte av denne konkurransen, men 

samtidig sikre et godt inntektsnivå for sysselsatte og hindre for eksempel sosial dumping eller 
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ny del av arbeidslivet som har urimelig lave inntekter. Koordinerte lønnsdannelser er et 

resultat av samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. Det kan regnes som en sentral del av 

den norske modellen og har bidratt til å øke velferd og sikkerheten i arbeidslivet (KILDE). 

Både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden er opptatt av hvor viktig høy organisasjonsgrad 

og kollektive avtaler har vært for en positiv utvikling i arbeidslivet. Delingsøkonomien kan 

tenkes å bringe med seg store utfordringer for inntektssikring og kollektive avtaler: 

 

 

LO mener det er flere aspekt ved delingsøkonomien som bidrar til større 

ulikhet enn de som reduserer ulikheten: Mindre omfang av sentralisert og 

koordinert lønnsdannelse, Arbeidstakere kan være låst i lavinntektsjobber. - 

LO 

 

 

Her trekkes det frem hvordan delingsøkonomien har muligheten til å skape utfordringer for 

organiseringen arbeidslivet og ulikheter i samfunnet. Dette gjelder blant annet den 

sentraliserte og koordinerte lønnsdannelsen i Norge. Dette har vært et viktig tiltak for å hindre 

lav inntekt for ulike bransjer og sysselsatte. LO trekker her frem hvordan de mener at visse 

deler av delingsøkonomien kan føre til større ulikheter mellom mennesker i samfunnet. Dette 

kan bidra til å true etablerte ordninger i trepartssamarbeidet og den norske modellen. Unio er 

opptatt av disse etablerte ordningene i sitt høringssvar: 

 

 

Dersom organisasjonsgraden og tariffavtaledekningen synker, svekkes både 

den kollektive og organiserte medbestemmelsen i virksomhetene, så vel som 

det etablerte trepartssamarbeidet på nasjonalt nivå. I tillegg trues den 

koordinerte og sentraliserte lønnsdannelsen. - Unio 

 

 

Unio trekker frem det se ser på som utfordrende konsekvenser dersom delingsøkonomien 

fører til lavere organisasjonsgrad og svakere tariffdekning. Konsekvensen av dette blir her 

beskrevet som svekkelse i kollektive ordninger på arbeidsplassen og svekkelse av det 

etablerte trepartssamarbeidet. Ved at færre blir dekket av tariffordningene og man får en 

økning i sysselsatte som ikke organiserer seg kan delingsøkonomien i følge Unio skape 

utfordringer for den koordinerte og sentraliserte lønnsdannelsen. Dette trekker arbeids- og 

sosialdepartementet frem: 
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Allmenngjøringsordningene bygger på at utenlandske arbeidstakere ikke 

skal kunne tvinges til eller selv velge å arbeide i Norge for lønns- og 

arbeidsvilkår som er dårligere enn det som er vanlig i Norge, i bransjer 

som er spesielt utsatt for sosial dumping av utenlandske arbeidstakere. – 

Arbeids- og sosialdepartementet 

 

 

Kjernen i dette sitatet er hvordan allmenngjøring av tariffavtaler har fungert som en sikring av 

gode lønnsvilkår for utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge. Poenget med 

allmenngjøringen i følge Unio er å passe på at ingen arbeidstakere jobber under dårlige vilkår 

og med for dårlig betalt. Dette vil være svært relevant for delingsøkonomien, fordi 

allmenngjøringsreglene ikke gjelder for selvstendig næringsdrivende (KILDE). Spesielt viktig 

kan det bli å sikre sysselsatte i bransjer som allerede er preget av sosial dumping. På 

arbeidsgiversiden er både NHO og Spekter opptatt av at konkurranse kan ha negative 

konsekvenser for arbeidslivet. Som demonstrert av NHO: 

 

 

NHO ønsker et organisert arbeidsliv, og ser at en utvikling med mange flere 

frilansere og selvstendig næringsdrivende kan skape uønskede utfordringer 

for trepartssamarbeidet og for den nasjonale, samordnede lønnsdannelsen. 

Med for store grupper som ikke tilhører det kollektive fellesskapet i 

arbeidsmarkedet, vil lojaliteten til en slik modell kunne bli alvorlig utfordret 

ved at for store grupper i arbeidsmarkedet vil få avvikende lønnsutvikling. - 

NHO 

 

 

Arbeidsgiversiden er også opptatt av at endringer delingsøkonomien fører med seg kan ha 

negative konsekvenser for samfunnet og arbeidslivet. Overgangen fra færre ansatte i 

tradisjonell forstand utfordrer etablerte ordninger i arbeidslivet som trepartssamarbeidet og 

kollektive lønnsdannelsen. Sitatet viser også til hvordan delingsøkonomiens utfordring for 

den norske modellen, knyttet til organisering og lønnsdannelse, kan føre til en avvikende 

lønnsutvikling. Spørsmålet er hva som blir løsningen for å sikre videre utvikling av den 

norske modellens viktigste prinsipper og en god utvikling av inntekt for sysselsatte. Det kan 

for eksempel være aktuelt å utvikle kollektive avtaler for de som opererer i 

delingsøkonomien. Dette kan bidra til å sikre et visst inntektsnivå for tilbydere og hindre at 
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man får et uønsket skille mellom sysselsatte i tradisjonell forstand og aktører i 

delingsøkonomien. YS trekker også frem tiltak som kan bidra til positiv utvikling for 

situasjonen: 

 

 

YS ber om at alle arbeidstakere og oppdragstakere bør kunne organisere 

seg og forhandle kollektivt også der hvor motparten ikke er en arbeidsgiver 

i tradisjonell forstand. - YS 

 

 

Som sitatet viser til kan det tenkes å bli viktig at også selvstendig næringsdrivende organiserer 

seg, slik som en stor del av arbeidstakere har gjort. Dette ønsker YS uavhengig av hvilken 

form motstanderen har. I et tradisjonelt arbeidsforhold er motpartene arbeidstaker og 

arbeidsgiver. I delingsøkonomien er det ikke nødvendigvis en arbeidsgiver, noe som skaper 

en mangel på forhandlingsmotpart. Muligheten for oppdragstakere til å forhandle kollektiv 

om vilkår kan bidra til sikring av inntekt og gode arbeidsvilkår. Økning i andelen selvstendig 

næringsdrivende som følge av delingsøkonomien kan bidra til å skape en situasjon hvor flere 

har løsere tilknytning til arbeidslivet. En utfordring som kan komme som følge av dette blir 

trukket frem av LO: ”Mange vil ikke tjene nok til å kunne livnære seg på de oppdragene de 

vil få. Det vil være vanskelig å si fra seg oppdrag også på ugunstige tidspunkt”. Her beskriver 

LO en situasjon hvor sysselsatte kan få problemer med å tjene nok på de oppdragene som de 

får i delingsøkonomien. Døgnet har et begrenset antall timer og dermed en begrensning i hvor 

mange oppdrag man klarer å gjennomføre. LO trekker også frem hvordan man kan se seg 

tvunget til å jobbe på tidspunkt som ikke er gunstig. Dette kan tenkes å være nattarbeid eller 

rett og slett for mange timer i løpet av en dag. YS viser i sitt høringssvar til at det kan være 

vanskelig å ta foreldrepermisjon dersom man havner i en situasjon hvor det er vanskelig å få 

delingsøkonomiarbeidet til å dekke utgifter og behov. Det kan tenkes at man kan miste kunder 

og dermed også inntektsgrunnlaget man har. Inntekt i delingsøkonomien er i stor grad styrt av 

konkurranse og pris, i stedet for godt etablerte kollektive ordninger. Dette er Akademikerne 

opptatt av: 

 

 

Akademikerne deler bekymringen for at det er en risiko for at enkelte 

grupper av tjenestetilbydere i delingsøkonomien kan bli utsatt for 

underprising, og dermed et lavt inntektsnivå. – Akademikerne 
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Frykten er at det vil bli større forskjeller i inntektsnivå i arbeidslivet. Spesielt for enkelte 

grupper i delingsøkonomien. Akademikerne er dermed bekymret for at underprising fører til 

at enkelte grupper tilbydere kan få lavt inntektsnivå. 

 

 

4.6 Konkurranse 

 

Til tross for at arbeidsgiversiden har sagt seg enig i hvordan de nye forretningsmodellene og 

tilknytningene kan skape utfordringer for inntektsnivået i Norge, skiller de seg mer fra 

arbeidstakersiden når det gjelder hva som kan være veien videre. Partene på arbeidsgiversiden 

er i stor grad opptatt av at eventuell organisering og kollektive avtaler ikke skal gå på 

bekostning av konkurransen i delingsøkonomien: 

 

 

At hensynet til fri konkurranse bør veie tungt, og at det per i dag ikke er 

nødvendig med regler som åpner for inngåelse av kollektive avtaler for 

frilansere og selvstendig næringsdrivende. - NHO 

 

 

Både NHO og Abelia uttrykker dette poenget i sine høringssvar. Poenget er at fri konkurranse 

bør stå sentralt i delingsøkonomien. Dette kan tenkes å være fordi det skaper positive 

utviklinger for innovasjon og forbrukerne. NHO uttrykker derfor her at det ikke bør innføres 

regler som gjør det mulig for selvstendig næringsdrivende å utvikle kollektive avtaler. Når det 

gjelder selvstendig næringsdrivende og konkurranse kompliseres alt enda mer av 

konkurransereglene som sier at virksomheter ikke har mulighet til å avtale pris seg i mellom 

(KILDE). En kollektiv avtale for selvstendig næringsdrivende i delingsøkonomien har 

potensialet til å hindre endring i pris, noe som vil stå i strid med konkurranseprinsipper. Det 

vil være viktig å ha fokus på at konkurranse kan ha positive effekter for arbeidslivet og 

delingsøkonomien: 

 

 

Når små aktører med begrensede økonomiske ressurser utfordrer etablerte 

aktører ved å tilby tjenestene deres på en enklere, billigere og mer praktisk 
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måte kan de etablerte risikere å bli irrelevante/overflødige. Dette pusher de 

etablerte aktørene til å komme med nye ideer og levere bedre løsninger. - 

Virke 

 

 

Delingsøkonomiens konkurranse vil i følge Virke ha en innovativ effekt på allerede etablerte 

bedrifter. Dette blir beskrevet som at tradisjonelle aktører i større grad bringer frem nye ideer 

og bedre løsninger. Slike innovative dytt i riktig retning vil kanskje være svært viktig for å 

unngå at tradisjonelle aktører mister sin relevans og markedsbase. LO trekker for øvrig frem i 

sitt sitat at konkurransen kanskje ikke er utelukkende positiv. Konkurransen kan bli på feil 

bakgrunn:  

 

 

For transporttjenestene er situasjonen at flere drosjeselskaper allerede har 

utviklet apper for bestilling av tjenester. Slik sett er ikke dette annet enn en 

ny konkurrent, men som konkurrerer med andre rammeforutsetninger enn 

den tradisjonelle drosjenæringen. – LO 

 

 

Der noen mener at konkurranse kanskje vil føre til at tradisjonelle virksomheter følger etter 

utviklingen og dermed blir mer produktive selv, mener andre at det ikke egentlig er snakk om 

ny og positiv konkurranse. Her viser LO til hvordan en del drosjeselskaper allerede bruker ny 

teknologi og formidling av arbeid gjennom apper og plattformer. Så tradisjonelle aktører 

skiller seg kanskje ikke så veldig i fra de nye aktørene i delingsøkonomien. Spesielt 

utfordrende er det som LO beskriver om at delingsøkonomien egentlig bare betyr en ny 

konkurrent, som konkurrerer med helt andre vilkår enn tradisjonelle virksomheter. LO 

utdyper videre konsekvensene dette kan ha: 

 

 

Dersom noen aktører går rundt eller unngår rammevilkår, undergraver 

dette effektivitetsfremmende egenskaper som konkurranse kan ha. Selv om 

unndragning av plikter kan bidra til billigere tjenester for den enkelte 

forbruker er det viktig å poengtere at dette gir store samfunnsøkonomiske 

tap. – LO 
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LO beskriver her hvordan konkurranse kan miste sin tiltenkte effektivitet og 

produktfremmende oppsett dersom aktører i delingsøkonomien unngår de vilkårene som 

gjelder for tradisjonelle virksomheter. Det kan bli viktig å fokusere på hva som vil være mest 

nyttig for samfunnet, i stedet for billigere tjenester til forbrukere. Samtidig kan regulering av 

delingsøkonomiaktører ha negative konsekvenser for utvikling og priser: 

 

 

På en annen side kan det å benytte de kjente virkemidlene; tariffavtaler og 

allmenngjøring, for grupper av selvstendig næringsdrivende medføre en 

kollektiv regulering av prisene i et marked som kan være uheldig. – NHO 

 

 

NHO trekker frem her at eventuell ny regulering av delingsøkonomi i tilknytning til inntekt 

og konkurranse ikke bør være i form av løsninger som har fungert ellers i arbeidslivet. Dette 

er løsninger som allmenngjøring av tariffavtaler og tariffavtalene. For NHO blir det viktig at 

regulering i form av allerede eksisterende ordninger ikke fører til en uheldig regulering av pris 

i markeder. Konkurransen delingsøkonomien introduserer i markedet og bransjer kan kanskje 

i følge Spekter skape et problem dersom det ikke skjer endringer i reguleringen av 

konkurransen, vilkår og reguleringer: ”Det er vesentlig at konkurranse skjer på likeverdige 

vilkår, ved at lønns- og arbeidsvilkår ikke senkes”. Spekter trekker frem her viktigheten av at 

konkurranse skjer på likt grunnlag. Spesielt sentralt i sitatet er at konkurranse ikke skal skje 

på bekostning av arbeidsvilkår og lønnsvilkår for sysselsatte. Uten en regulering kan det 

tenkes at konkurransen fører til lavere priser, men at det da går utover inntektsnivået til 

oppdragstakere. Delingsøkonomien bringer med seg nye teknologiske løsninger som senker 

kostnader, men LO er opptatt av at konkurransen skjer på like vilkår: 

 

 

Det avgjørende er at ny teknologi bidrar til at samfunnet samlet ressursbruk 

blir mer effektiv, og ikke at det blir laget rom for at ulike aktører kan 

konkurrere på ulike vilkår. – LO 

 

 

Teknologien kan skape muligheter for effektiv ressursbruk. Som beskrevet tidligere bidrar 

dette til billigere løsninger for kunder, men LO vil ikke at det skal være på bakgrunn av 

urettferdige vilkår for virksomhetene. Aktørene i delingsøkonomien bør ut i fra dette synet 
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komme innunder reguleringene som gjelder for tradisjonelle virksomheter. Som nevnt 

tidligere kan delingsøkonomiaktørene bli sett på som en motivasjon for tradisjonelle 

virksomheter. Det er for øvrig ikke alle virksomheter som opplever delingsøkonomiaktørene 

slik, som Virke trekker frem: ”Andre medlemmer opplever at nye plattformselskaper går rett 

inn i deres markeder og tar andeler”. I stedet for at tradisjonelle virksomheter ser på 

delingsøkonomien som en motivasjon for egen utvikling og innovasjon i bransjen, viser Virke 

til hvordan noen kan føle at det er konkurranse som stjeler andeler. Dette kan være spesielt 

problematisk dersom de som tar andeler gjør det med andre og bedre forutsetninger enn 

tradisjonelle virksomheter, ved at de unngår ansvar og opprettholdelse av gode vilkår for 

sysselsatte.  

 

Et sentralt spørsmål er da om det er nødvendig med nye reguleringer for oppdragstakere og 

virksomheter som opererer i delingsøkonomien. Det å ikke endre rettighetene og reglene for 

selvstendig næringsdrivende og oppdragstakere kan også skape utfordringer for arbeidslivet. 

En avventende holdning eller mening om at dagens ordninger vil fungere i delingsøkonomien 

kan som YS trekker frem skape uønskede effekter: ”... man kan risikere fremvekst av nye 

aktører som opererer i regulatoriske gråsoner.” YS trekker frem her hvordan det å ikke ha 

klare regler og rettigheter kan man risikere at noen aktører vil utnytte dette og man da får flere 

tilfeller som kan tenkes å være i en gråsone. Det kan for øvrig også gjelde aktører som ikke 

med vilje og viten opererer i gråsone, men som ikke er klar over det eller ikke har noe valg. 

Ved at en virksomhet i større grad tar i bruk selvstendig næringsdrivende i stedet for faste 

ansatte kan det tenkes at de slipper unna utgifter knyttet til rettigheter for sysselsatte. Det kan 

også tenkes at de som selv opererer som selvstendig næringsdrivende tyr til andre løsninger 

for å skape et eget sikkerhetsnett. Dette problemet legger også Virke fokus på: 

 

 

Flere av aktørene i delingsøkonomien ønsker å tilby eksisterende tjenester 

på en enkel måte med en ny vri. Dette kan bidra til tjenesteinnovasjon og 

vekst i sysselsettingen, men det kan også gi utfordringer med en økning av 

svart økonomi... Denne utfordringen eksisterer uavhengig av 

delingsøkonomien, men ettersom nye digitale møteplasser kan bidra til at 

kundegrunnlaget til useriøse aktører vokser aktualiserer delingsøkonomien 

behov for tiltak.   - Virke 
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Her trekkes det frem hvordan delingsøkonomiens nye måter å tilby allerede eksisterende 

tjenester kan skape utfordringer knyttet til svart økonomi. Svart arbeid er ikke noe nytt 

fenomen, men som Virke uttrykker kan delingsøkonomien potensielt føre til flere mindre 

seriøse aktører. Vekst i delingsøkonomien kan tenkes å innebære flere og flere kunder som tar 

i bruk tjenester, noe som igjen gjør at eventuelle useriøse aktører også vokser. Her kan det 

tenkes at reguleringer vil være nødvendig. Samtidig er Abelia opptatt av denne utfordringen 

ikke nødvendigvis bør skape grunnlag for endring i reguleringer: 

 

 

Det må være rom både for ulike forretningsmodeller og for ulike 

tilknytningsformer i arbeidslivet uten at det skal være grunnlag for 

mistenkeliggjøring av aktørenes motiver og seriøsitet. – Abelia 

 

 

Sitatet trekker frem hvordan de nye forretningsmodellene og tilknytningsformene som 

kommer med delingsøkonomien ikke automatisk må føre til mistanke om for eksempel svart 

arbeid. Selv om de nye forretningsmodellene kanskje opererer utenfor dagens regelverk, 

trenger det ikke bety at de er useriøse. Basert på det Abelia sier kan det tenkes at en del 

aktører gjerne vil være en del av det norske arbeidslivet og bidra, men nettopp fordi det er 

mye nytt i delingsøkonomien passer aktørene ikke helt inn i regelverket. Noen aktører kan for 

øvrig tenkes å ville arbeide svart for å sikre seg ekstra inntekt. 
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5. Analyse 

 

I denne delen av oppgaven vil jeg diskutere betydningen delingsøkonomien kan ha for den 

norske modellen, basert på temaene trukket frem av partene i arbeidslivet. Delingsøkonomien 

fører til flere med løsere tilknytning til arbeidslivet. Dette påvirker faktorer som 

arbeidsgiveransvar, rettigheter for sysselsatte, vern for sysselsatte og konkurranse for bransjer 

og virksomheter. Det kan føre til oppdeling i samfunnet og arbeidslivet, hvor noen sitter med 

godene den norske modellen innebærer, mens andre blir stående utenfor.  

 

 

5.1 Partene i arbeidslivet er positive til teknologiske endringer 

 

Mulighetene trukket frem av arbeidslivspartene innebærer hvordan teknologi kan skape nye 

kostnadseffektive løsninger som vil være positivt for samfunnet, mer effektiv ressursbruk ved 

at det ikke er eierskapsskifte, frigjøring av kapasitet, muligheter for flere jobber og lettere 

tilgang til arbeidsmarkedet. Fleksibiliteten som delingsøkonomien tilbyr blir også trukket 

frem som en viktig motivasjon for arbeid i delingsøkonomien og for virksomheters 

produktivitet og effektivitet. Både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden ser 

delingsøkonomiens potensielle positive muligheter for den norske modellen. Et spørsmål kan 

for øvrig være hvor utbredt de tenker delingsøkonomien kan vokse seg og hvor stor 

påvirkningen på arbeidslivet faktisk kommer til å bli. Carlota Perez sier at ny teknologi og 

innovasjon har muligheten til å skape store endringer i samfunnet og arbeidslivet, kalt 

teknologiske revolusjoner (Perez 2009, 189). Basert på hvordan arbeidslivspartene har 

beskrevet mulighetene i delingsøkonomien kan det tolkes som at det egentlig ikke skiller seg 

veldig fra slik den norske modellen er bygget i dag. Verdiskaping og lav arbeidsledighet er 

allerede en del av den norske arbeidslivsmodellen (Dølvik mfl. 2014, 19). Sett fra dette 

perspektivet kan mulighetene delingsøkonomien bringer med seg føre til en forsterkning av 

viktige prinsipper som har vært en positiv del av arbeidslivet i stedet for en omveltende 

revolusjon som vil skape store endringer i arbeidslivet. Alle partene trekker i sine høringssvar 

frem mulighetene delingsøkonomien tilbyr og er generelt positiv til teknologiske endringer. 

Til og med LO, som er i stor grad opptatt av potensielle konsekvenser delingsøkonomien kan 

ha for individet, ser hvordan delingsøkonomien kan være en nyttig ressurs for utvikling, 

konkurranse og innovasjon i arbeidslivet.   
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5.2 Løsere tilknytning 

 

En av utfordringene ved delingsøkonomien er at den utfordrer eksisterende regelverk, 

begreper og etablerte ordninger i det norske arbeidslivet (Hotvedt 2016, 486). Regelverket 

slik det er i dag er utformet med tanke for mer tradisjonelle bedrifter og tradisjonelle 

forretningsmodeller. Dokumentanalysen avdekket at det er stor variasjon i hva de ulike 

partene mener om arbeidstakerbegrepet og delingsøkonomien. Begge sidene ønsker for øvrig 

at fast ansettelse skal være normen i arbeidslivet. Det viktigste argumentet fra 

arbeidsgiversiden er fleksibiliteten de mener allerede ligger i arbeidstakerbegrepet. Skillet 

mellom arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende gir en frihet, som kan bli undergraves av 

en eventuell endring i begrepsapparatet. Selvstendighet kan bety fleksible tilknytninger til 

arbeidet, noe som for enkelte sysselsatte kan være gunstig. Dette kan innebære mennesker 

som bevisst har valgt bort tradisjonell tilknytning for å slippe å måtte forholde seg til 

arbeidsmiljøloven.  

 

En eventuell endring i klassifiseringen av arbeidstakere bør ikke fungere som et hinder for de 

som ønsker en løsere og mer fleksibel tilknytning. Skillet mellom arbeidstaker og selvstendig 

næringsdrivende er derfor, i følge arbeidsgiversiden klart nok og i stor grad elastisk. 

Begrepets historie og fleksibilitet gjør det godt rustet til å møte endringene delingsøkonomien 

potensielt introduserer for arbeidslivet. Basert på dette perspektivet kommer det frem at 

arbeidsgiversiden ikke er enig med for eksempel Hotvedt (2016) i at delingsøkonomien kan 

gjøre det vanskelig å vurdere om en sysselsatt i delingsøkonomien er oppdragstaker eller 

arbeidstaker, og dermed hvor arbeidsgiveransvar ligger. Når de mener at begrepet er fleksibel 

nok tyder det på at det kanskje ikke vil bli noe problem med klassifisering av sysselsatte i 

delingsøkonomien. Dette kan også bety at arbeidsgiversiden ikke ser på delingsøkonomien 

som en betydelig endring for samfunnet, basert på at gjeldende reguleringer og systemer vil 

fungere sammen med delingsøkonomien. Dersom det ikke er en betydelig endring, er det 

kanskje heller ikke i følge arbeidsgiversiden noe grunnlag for å si at samfunnet nærmer seg en 

teknologisk revolusjon.  
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Arbeidstakersiden sier ikke alle nødvendigvis direkte at en endring i arbeidstakerbegrepet er 

nødvendig, men at det blir for enkelt å avskrive potensiell endring allerede nå. Det ble uttrykt 

et ønske om å følge utviklingen nøye og gjennomføre endringer underveis for å være i forkant 

av delingsøkonomiens utfordringer for arbeidstakerbegrepet og tilknytning til arbeidslivet. 

Hovedutfordringen knyttet til arbeidstakerbegrepet i delingsøkonomien er muligens at det kan 

bli en økning i andelen sysselsatte som har løsere og atypisk tilknytning til arbeidslivet. På 

bakgrunn av at de fleste tilbyderne i delingsøkonomien opererer som selvstendig 

næringsdrivende i stedet for tradisjonell fast ansettelse åpner delingsøkonomien opp for en 

endring i hvor mange som tilhører hver gruppe, gitt vekst i delingsøkonomien. Dette er en del 

av grunnlaget til arbeidstakersidens ønske om å utrede videre hvordan arbeidstakerbegrepet er 

utformet og regulert.  

 

En av utfordringene knyttet til dette er gjerne at de selvstendig næringsdrivende utfører 

samme type arbeid som tidligere har blitt utført av personer med fast ansettelse. Det vil si at 

noen som tidligere har gått innunder dagens lovverk kommer muligens ikke gjør det, til tross 

for samme type arbeid som tidligere har vært dekket. Det å ikke være dekket av 

arbeidsmiljøloven kan ha konsekvenser for den sysselsatte når det gjelder sikkerhet, 

forutsigbarhet og inntektssikring (Jakhelln 2013, 333). De fleksible mulighetene i 

delingsøkonomien kan tenkes å ikke være positive dersom den aktuelle sysselsatte er i en 

uønsket arbeidssituasjon preget av midlertidighet. Der arbeidsgiversiden trekker frem 

fleksibiliteten i begrepet og hvordan fleksible tilknytningsformer er en nødvendighet og 

positiv ting, kan man spørre seg fleksibilitet for hvem? Basert på teori har fleksibilitet 

muligheten til å kun være positiv for en av partene i et arbeidsforhold (Karlsson 2007, 24). 

Fleksibiliteten for arbeidstakere i delingsøkonomien kan tenkes å ha et preg av midlertidighet 

over seg. Om denne midlertidigheten er påtvunget på grunn av mangel på alternativer, vil ikke 

fleksibiliteten i delingsøkonomien være gunstig for alle parter.  

 

Med en potensiell økende andel selvstendig næringsdrivende i delingsøkonomien kan også 

utfordringer rundt rettigheter oppstå. Skillet mellom arbeidstakere og selvstendig 

næringsdrivende blir spesielt synlig når det gjelder rettigheter og arbeidsvilkår for den 

sysselsatte. Dette temaet blir særlig relevant dersom delingsøkonomien øker og det blir flere 

sysselsatte som opererer som selvstendig næringsdrivende. Det kan tenkes å være viktig at 

man opprettholder den høye velferdsstandarden som er en del av den norske modellen, både 
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for oppdragstakere og faste ansatte. Dette kan bli viktig for å sikre lite forskjeller mellom 

mennesker, samt sørge for videreføring av rettigheter og kollektive ordninger gjennom høy 

organisasjonsgrad (Dølvik mfl. 2014, 19). På arbeidstakersiden ble det uttrykt et generelt 

ønske om å få mer likhet mellom arbeidstakere og oppdragstakere, for å skape et 

sikkerhetsnett for alle grupper. Dersom dette ikke gjøres kan det tenkes at oppdragstakere 

stiller svakere på velferdsområder, noe som kan være spesielt negativt dersom 

delingsøkonomiaktører i stor grad vil bestå av grupper mennesker som allerede sliter med å få 

en fot innenfor arbeidslivet. Denne gruppen går da inn i arbeidslivet med mindre rettigheter 

og dårligere vilkår enn tradisjonelle arbeidstakere. Dette kan være bekymringsfullt for både 

individet og samfunnet. For individet kan økonomisk usikkerhet gjennom en arbeidssituasjon 

preget av midlertidighet skape potensial for mangelfull inntekt. For samfunnet kan en økende 

andel med økonomisk usikkerhet tenkes å være en belastning for den norske 

velferdsmodellen.  

 

Ved at man som aktør i delingsøkonomien muligens faller utenfor den norske modellens 

kjerne som inntektssikring, maktutjevning og kollektive ordninger, kan det bli vanskelig å 

skape et godt sikkerhetsnett. En økning i inntekt gjennom svart arbeid kan virke attraktivt for 

å sikre seg høyt inntektsnivå og en buffer dersom arbeid faller bort på grunn av sykdom eller 

utilgjengelighet. Utviklingen av svart arbeid kan tenkes å være utfordrende for arbeidslivet og 

samfunnet. Dersom det hadde kommet en økning i svart arbeid kan arbeidslivet og samfunnet 

potensielt miste viktig inntekt, samt muligheten til å forhandle frem avtaler og sørge for lav 

grad av ulikhet i samfunnet. For å sikre at dette ikke blir tilfellet og at den norske 

arbeidslivsmodellen og velferdsmodellen fortsetter å utvikle seg parallelt med nye teknologier 

og endringer kan det tenkes at en utjevning av forskjellene mellom oppdragstakere og 

arbeidstakere blir nødvendig. Dette kan bidra til å ivareta rettighetene og opprettholde et godt 

inntektsnivå for en gruppe som potensielt kan bli stor i delingsøkonomien.  

 

Det blir tydelig at det er forskjeller i hva arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden mener om 

rettigheter for selvstendige oppdragstakere og muligheten for at en økende gruppe vil falle 

utenfor det regulerte arbeidslivet. Denne uenigheten kan bidra til å gjøre det vanskelig å 

faktisk komme med løsninger for de eventuelle problemer. En side sier det ikke vil bli et stort 

problem, den andre siden sier det kan bli motsatt. Som Perez (2002, 26) beskriver kan nye 

teknologiske endringer og revolusjoner komme i en situasjon hvor det er mismatch mellom 
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det nye innovative og de eksisterende normene og reguleringene. En slik mismatch kan skape 

tvil om eksisterende regelverk og tilstrekkeligheten for å møte de faktiske forhold i 

arbeidslivet. Spørsmålet er da om reguleringene kan miste sin relevans for arbeidslivet og 

sysselsatte. Dersom en mismatch blir opprettholdt på grunn av arbeidslivspartenes 

motstridende synspunkter kan det bli vanskelig å sørge for en positiv utvikling for 

delingsøkonomien som passer med aktuelle reguleringer i den norske modellen.  

 

 

5.3 Forflytting av ansvar 

 

 

I tradisjonelle virksomheter er det arbeidsgiver som sitter med ansvar for HMS, vern og 

arbeidsmiljø, noe som er regulert gjennom lover og regler. I Norge opprettholder 

arbeidsgiveransvaret et visst vern for individet og reguleringer for arbeidsgivere (Hotvedt 

2016, 489). Dette kan delingsøkonomien utfordre, hvor arbeidsforholdet er endret og det 

muligens ikke lenger er klare grenser mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. For selvstendig 

næringsdrivende i tradisjonell forstand er HMS-ansvar en del av egen risiko. Dette kan 

kompliseres i delingsøkonomien på bakgrunn av at det er en tredjepart, altså en plattform, 

som er mellomledd i arbeidstransaksjonen. Partene i arbeidslivet har delte meninger om 

hvordan dette bør håndteres. Arbeidstakersiden er enig i at det vil bli viktig å se nærmere på 

HMS-konsekvenser for sysselsatte i delingsøkonomien. Delingsøkonomiens oppbygging kan 

tenkes å føre til at det blir mindre kontroll over helseskadelige arbeidsforhold, arbeidstid og 

usaklige oppsigelser. I følge arbeidsgiversiden har plattformene gjerne lite innsikt i hvordan 

arbeidsforholdene til tilbyderne som bruker plattformen faktisk er og at det blir vanskelig å ha 

ansvar for sikring av noe en plattform har lite påvirkningsmulighet på.  

 

En av de positive aspektene ved delingsøkonomien er fleksibilitet til å arbeide når man ønsker 

og hvor mye man ønsker. Denne fleksibiliteten gjør det kanskje vanskelig for 

delingsøkonomiplattformer å kunne påvirke HMS og arbeidsmiljø, fordi arbeidet ofte er svært 

variert både i tid, sted og hvordan. Som beskrevet av Stefano (2016, 9) kan fleksibilitet være 

positiv ved at man kan jobbe hvor man vil og når man vil. Spørsmålet man kan stille seg er 

hvem fleksibiliteten egentlig er til fordel for. For sysselsatte i arbeidslivet kan 

delingsøkonomien kanskje bidra til å skape situasjoner hvor fleksibiliteten egentlig kun er til 
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fordel for arbeidsgivere eller plattformer (Karlsson 2007, 27). Arbeidsgivere eller plattformer 

får gjerne den numeriske og funksjonelle fleksibiliteten gjennom delingsøkonomien, for 

eksempel ved å ikke ha egne ansatte og hvor sysselsatte kanskje egner seg for flere 

forskjellige oppgaver og tidspunkt. Samtidig kan delingsøkonomiens fleksibilitet skape 

utfordringer med tanke på for eksempel overtid og ugunstige arbeidstidspunkt for tilbydere. 

Det er ingen som kontrollerer eller begrenser hvor lenge en person arbeider, og for eksempel i 

transportyrker kan dette være risiko både for tilbyder og kunde. HMS kan tenkes å være en 

viktig del av arbeidslivet i Norge, og dersom delingsøkonomien kan skape store konsekvenser 

for dette og eventuelt skape utfordringer for håndhevingen av regler og regulering, kan en 

viktig del av sikkerheten for arbeidstakere forsvinne fra potensielt store deler av arbeidslivet.  

Spørsmålet man kan stille seg er om delingsøkonomiens fleksible muligheter i størst grad er 

fleksibilitet på arbeidsgiversidens vilkår og noe som utfordrer det etablerte HMS-systemet i 

den norske modellen.  

 

Arbeidsgiversiden er i hovedsak uenig med arbeidstakersiden og mener det ikke er nødvendig 

med videre utredelse eller endring av reglene som eksisterer i dag. Dette baseres på 

argumenter om det ikke foreligger reelle påvirkningsmuligheter for oppdragsgivere eller 

plattformer i delingsøkonomien. Det kan tenkes at en delingsøkonomiplattform da har lite å 

gjøre med selve arbeidet som utføres og hvordan omstendighetene rundt er, kun å knytte 

tilbyder og kunde sammen gjennom plattformen. Argumentet her kan da være at det muligens 

er en viss grad av urimelighet i å kreve for eksempel arbeidsgiveransvar og HMS-ansvar. Nye 

forretningsmodellene kan gi fleksibilitet og styre over eget arbeid til tilbyderne, og dermed 

kanskje frigjør virksomheter fra oversikt og ansvar over arbeidsvilkårene. Den fleksible 

arbeidsmåten i delingsøkonomien gjør også kanskje at man har flere oppdragsgiver eller 

driver med flere ulike tjenester på ulike plattformer. Dette kan sammenlignes med en person 

som kun har en arbeidsgiver/oppdragsgiver og har dette som eneste inntektskilde. Denne 

personen vil i større grad være avhengig av den ene oppdragsgiver for å sikre inntekt og 

arbeid. Argumentet er dermed at en person som for eksempel driver med transport et par 

ganger i uken har mindre behov for vern enn en som jobber med transport fulltid.  

 

Spørsmålet man da kan stille seg er om det stemmer at det ikke er noe reelt vernebehov for 

sysselsatte i delingsøkonomien og hvor ansvaret i en arbeidssituasjon havner. 

Arbeidsgiversiden sier det ikke foreligger et reelt vernebehov, fordi oppdragstakere er ekstern 
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som selvstendig virksomhet fra delingsøkonomiplattformen. Her blir ting for øvrig mer 

komplisert når man ser på i hvilken grad en oppdragstaker faktisk er avhengig av plattformen. 

Plattformer kan i realiteten ha arbeidsgiveransvar, selv om de klassifiserer sine tilbydere som 

selvstendig nøringsdrivende (Hotvedt 2016, 487). For eksempel hos Uber har plattformen 

mulighet til å slette sjåfører fra plattformen basert på dårlige tilbakemeldinger og mengde 

avslåtte oppdrag. Uber har også krav for kvalitet på kjøretøy og hvordan selve arbeidet skal 

utføres med tanke på service. Generelt kan det sies å eksistere føringer fra Uber sin side om 

hvordan en tilbyder i delingsøkonomien skal utføre arbeidet sitt. Dette kan svært sannsynlig 

bli sett på som styringsrett og arbeidsplikt til en viss grad. I tillegg kan det argumenteres for at 

arbeidet er det samme i delingsøkonomien som i tradisjonelle roller. Det kan bli utfordrende å 

verne seg selv dersom plattformene i delingsøkonomien faktisk har noe som kan minne om 

styringsrett. Som vi har sett viser arbeidstakersiden til at arbeidet er det samme som før 

uavhengig av delingsøkonomien. Behovet for vern kan derfor tenkes å absolutt eksistere 

uansett arbeidsmengde eller tilknytning til plattform. Det er interessant hvordan begge sidene 

av partene trekker frem de samme faktorene som argumentet for sitt syn, men på forskjellige 

måter. Styringsretten er viktig for både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden, hvor 

førstnevnte mener at det er mangel på det og sistnevnte mener at det forekommer i 

delingsøkonomien. Spørsmålet da er hvordan man eventuelt skal regulere HMS-ansvar for å 

både sikre urimelige reguleringer for plattformer, men også sikre tilstrekkelig vern av 

oppdragstakere.  

 

Utfordringen delingsøkonomien potensielt bringer med seg er at det kan bli en stor gruppe 

arbeidstakere som går over til å være oppdragstakere.. Dette kan da føre til at man faller 

utenfor arbeidsgivers HMS-ansvar og andre rettigheter og reguleringer i arbeidslivet. Dette 

kan skape utfordringer for sentrale oppgaver i den norske arbeidslivsmodellen og 

partssamarbeidet. Mer spesifikt kan den norske modellen sin rolle som maktutjevner mellom 

partene i arbeidslivet svekkes. Trepartssamarbeidet i den norske modellen har bidratt til å 

jevne ut maktfordelingen og ansvaret mellom arbeidstaker og arbeidsgiver (Finnestrand 2015, 

90). Med en potensiell økning i sysselsatte som ikke kommer innunder denne bufferen kan 

den norske modellen miste rollen som maktutjevner. Dette kan tenkes å være problematisk 

ved at vern kanskje får mindre fokus og mindre gjennomslagskraft i arbeidslivet. Man 

risikerer en stor gruppe som har ansvar for HMS og sikkerhet selv, til tross for at arbeidet blir 

vurdert som arbeidsgivers ansvar i tradisjonelle tilknytninger. Den norske modellen kan 
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kanskje risikere å miste oversikt og rollen som risikooverfører, noe som kan ha negative 

konsekvenser for individer i arbeidslivet.  

 

5.4 Konkurranse og Kollektive avtaler 

 

Selv om lavere priser for kunder blir trukket frem som en positiv side av delingsøkonomien, 

kan det potensielt føre til en form for negativ konkurranse ved at noen aktører går rundt 

vilkårene som eksisterer i arbeidslivet. For eksempel i drosjenæringen opererer de nye 

delingsøkonomiaktørene uten løyver og helt andre muligheter til å bestemme og senke priser. 

Generelt kan man si at delingsøkonomiens nye aktører muligens opererer utenfor regelverk og 

har da bedre forutsetninger for å senke kostander og effektivisere tjenesten de tilbyr. 

Konkurranse skal fungere som noe effektivt som presser arbeidslivet fremover, men det bør 

kanskje ikke skje på bekostning av levestandard og prinsipper i den norske modellen. For å 

unngå underprising, sosial dumping, større forskjeller i inntekt og svekket organisering kan 

det kanskje være en fordel å utvikle en form for regulering av delingsøkonomiens 

forretningsmodell og konkurransevilkår. Slike eventuelle regulatoriske løsninger, som 

tariffavtaler og allmenngjøring, kan for øvrig ha en negativ effekt på prisene i et marked. 

Konkurranse handler gjerne om å tilby samme mulighet til en rimeligere pris enn 

konkurrenten, samt utvikle innovative løsninger som gjør tjenesten enklere for forbrukeren. 

Lønnsregulering, og også andre former for regulering av arbeid, kan ende opp med å være et 

hinder for dette og dermed skape en negativ utvikling i arbeidslivet.  

 

I dokumentanalysen kom det frem at både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden ønsker et 

partssamarbeid i arbeidslivet og høy grad av organisering arbeidslivets aktører. 

Arbeidsgiversiden er for øvrig litt mer opptatt av at reguleringer av delingsøkonomien ikke 

skal gå på bekostning av fri konkurranse og innovasjon i arbeidslivet. På den andre siden er 

arbeidstakersiden mer opptatt av konsekvenser mangel på regulering og at færre omfattes av 

kollektive avtaler kan ha for sysselsatte i arbeidslivet. Fri konkurranse og kollektive avtaler 

kan i utgangspunktet tenkes å ikke passe godt sammen. Samtidig har den norske modellen 

med høy organiseringsgrad og forhandlede kollektive ordninger bidratt til en positiv 

økonomisk utvikling og små økonomiske forskjeller mellom mennesker (Levin mfl. 2012, 

27). Kollektive avtaler har vært en sentral del av den norske modellen og trepartssamarbeidet 

i Norge, som er et samarbeid mellom arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og staten. Det er et 
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resultat av et godt og etablert samarbeid, som delingsøkonomien kan tenkes å true gjennom 

andelen selvstendig næringsdrivende og økt konkurranse med pressing av pris i markedet. For 

å sikre koordinert lønnsdannelse og kollektive avtaler kan det tenkes at høy organiseringsgrad 

har vært nødvendig. Utfordringen knyttet til dette kan være at delingsøkonomien potensielt 

fører til flere som opererer som selvstendig næringsdrivende, uten en tilknytning til 

arbeidsgiver eller arbeidstakerorganisasjoner. De faller da utenfor de kollektive avtalene, 

enten på grunn av mangel på organisering og dermed ikke er en del av tarifforhandlinger, eller 

at de ikke blir inkludert i allmenngjøringen av tariffavtaler.  

 

Allmenngjøringen fungerer som et lønnsgulv i enkelte bransjer ved at tariffavtalen blir gyldig 

for alle som er ansatt hos en arbeidsgiver, selv de som ikke er medlem av en 

arbeidstakerorganisasjon (Bergsli 2016, 1). Dette har vært et tiltak for å sikre lønnsnivået i 

bransjer om gjerne er preget av lavinntektsjobber, samt et virkemiddel mot sosial dumping i 

forbindelse med for eksempel innvandring. Et av de positive aspektene ved delingsøkonomien 

som har blitt trukket frem er at det kan bli enklere å få tilgang til arbeid. Dette kan da være 

aktuelt for en stor gruppe av befolkningen som sliter med å få innpass i arbeidslivet, for 

eksempel utenlandske arbeidere. Samtidig kan dette muligens føre til negative konsekvenser. 

Ved at mennesker arbeider som selvstendig næringsdrivende i stedet for faste arbeidstakere 

faller de utenfor allmenngjøring av tariffavtaler. Her er det da ingen form for kontroll over 

hvor lav inntekten blir, da vi ikke har lovfestet minstelønn i Norge (Stokke mfl. 2013, 83). 

Spesielt negativt kan det være dersom bransjer som allerede er preget av lavinntektsjobber 

vokser seg større i delingsøkonomien, for eksempel renholdsbransjen. Slike bransjer er preget 

av sosial dumping av utenlandske arbeidere, og allmenngjøringen fungerer som et hinder for 

dette. Når aktører i delingsøkonomien ikke kommer innunder allmenngjøringen er det kun 

markedets prising og konkurranse som setter hvor inntekten vil ligge. Underprising og lave 

inntekter kan igjen føre til utfordringer for den enkelte når det gjelder HMS og levestandard.  

 

For å kunne tjene nok i lavt betalte jobber må man gjerne jobbe mye og til ugunstige 

tidspunkt. Dette skaper en utfordring for sikkerheten til både tilbyder og forbruker. 

Delingsøkonomien kan basert på dette utfordre dekommodifiseringsprinsippet i den norske 

modellen. Dersom en økende andel sysselsatte faller utenfor de kollektive avtalene og 

ordningene som skal sikre et visst inntektsnivå, kan konsekvensen være at de i større grad er 

avhengig av markedet. Måten delingsøkonomien fungerer på ser ut til å innebære en økende 
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individualisering av arbeidslivet. Dette kan være utfordrende for den norske modellen, som 

baserer seg på samarbeid, høy organisasjonsgrad og risikofordeling. Overgangen fra færre 

ansatte i tradisjonell forstand utfordrer ikke bare samfunnet, men den norske 

arbeidslivsmodellen som fenomen. En sentral del av den norske modellen er lite forskjeller 

mellom folk og lavt nivå av inntektsforskjeller (Dølvik mfl. 2014, 19). Ved at en økende 

gruppe faller utenfor den norske modellens prinsipper som høy organisasjonsgrad og lave 

forskjeller kan videre utvikling og overlevelse av modellen være truet. Arbeidsgiver- og 

arbeidstakerorganisasjonene blir også truet av at en større andel av arbeidslivet potensielt er i 

situasjoner hvor de ikke organiserer seg. Færre medlemmer kan bety dårligere 

gjennomslagskraft og færre som faktisk blir omfattet av de positivitet resultatene som 

kommer av høy organiseringsgrad. Ikke bare får man en stor andel sysselsatte som ikke 

omfattes av allmenngjøringen og kollektive avtaler, men det kan tenkes at det vil bli en 

reduksjon i sånne typer avtaler i det hele tatt. Dersom høy organisasjonsgrad er en 

forutsetning for positiv lønnsutvikling i det norske arbeidslivet kan delingsøkonomien 

muligens undergrave dette og man får en negativ påvirkning på den norske modellen.  
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6. Konklusjon 

 

Når det gjelder delingsøkonomiens mulige påvirkning på den norske modellen har 

arbeidslivspartene trukket frem flere forskjellige temaer innenfor muligheter og utfordringer. 

Det som er gjennomgående er at partene på begge sider anerkjenner mulighetene, men er 

opptatt av svært forskjellige ting når de beskriver hvilke utfordringer delingsøkonomien kan 

presentere for den norske modellen. Et skille her, som kan vurderes som naturlig med tanke 

på hvem sine interesser de ulike partene representerer, er hvordan arbeidstakersiden er svært 

opptatt av å beskytte arbeidere i delingsøkonomien og arbeidsgiversiden er mer opptatt av 

verdiskapning, fleksibilitet og konkurranse. Det er for øvrig enighet i at det blir viktig å 

opprettholde den norske modellen. Spørsmålet man kan stille seg da er om arbeidsgiversiden 

kanskje ikke i stor nok grad anerkjenner visse aspekter ved delingsøkonomien som kan rokke 

med sentrale deler av den norske modellen. Det som har kommet frem som 

hovedutfordringene for den norske modellen i møtet med delingsøkonomien ser ut til å være 

løsere tilknytning for arbeidere i arbeidslivet, utfordringer knyttet til hvilke rettigheter man 

som selvstendig næringsdrivende kanskje burde ha, hvor ansvaret ligger i delingsøkonomien 

og hvordan forholdet mellom konkurranse og kollektive avtaler vil utvikle seg. Dersom en 

økende andel av arbeidslivet faller utenfor etablerte ordninger som arbeidsmiljøloven, 

reguleringer og de kollektive tariffsystemene kan den norske modellen kanskje stå i fare for å 

svekkes. Dette kan også bli forsterket dersom en eventuell økende andel selvstendig 

næringsdrivende og delingsøkonomivirksomheter ikke organiserer seg. Arbeidslivspartene 

kan risikere å miste sin relevans og forhandlingsstyrke. Dette kan igjen få konsekvenser for 

reguleringen av arbeidslivet og utviklingen av kollektive avtaler. Mangel på kollektive avtaler 

kan potensielt føre til en negativ lønnsutvikling hvor noen blir sittende igjen med lave 

inntekter og bransjer med sosial dumping. Mye kan tyde på at trepartssamarbeidet vil bli 

sentralt i møtet med delingsøkonomien. Det kan bli opp til partene på begge sider sammen å 

finne gode løsninger som både bidrar til utvikling og innovasjon, samtidig som det ivaretar 

sentrale og viktige deler i den norske modellen.  
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