Rapport 1/2016
Idar Helle og Lars Gunnesdal

KOBLINGSVIRKSOMHET
ELLER DELINGSØKONOMI?

KONSEKVENSER AV DIGITAL KOBLINGSVIRKSOMHET OG
AUTOMATISERING FOR MEDLEMSGRUPPER I HANDEL OG KONTOR

RAPPORT

1: 2016 – KOBLINGSVIRKSOMHET ELLER DELINGSØKONOMI?

2

RAPPORT

1: 2016 – KOBLINGSVIRKSOMHET ELLER DELINGSØKONOMI?

INNHOLD:
SAMMENFATNING

4

INNLEDNING

8

digital koblingsvirksomhet og automatisering

8

MYTEN OM DELINGSØKONOMIEN

10

«Uberklassen» på NHOs årskonferanse

10

Koblingsøkonomiens mange ansikter

13

INTERNASJONAL UTVIKLING

17

Ubers forretningsmodell møter motstand

18

Uber i en norsk juridisk gråsone

21

Tydeligere avklaring i europeiske land

22

Myndighetene forbyr og regulerer Airbnb

23

NORSKE UTVIKLINGSTRENDER

25

Mathandel på nett

28

Fører koblingsøkonomien til mer løsarbeid?

31

Det teknologiske hamskiftets muligheter

33

Framtidas arbeidsliv: Tilbake til start?

34

SPØRSMÅL OG ANBEFALINGER TIL PARTENE I ARBEIDSLIVET 37

Spørsmål til norske myndigheter og de politiske partiene

37

Spørsmål til arbeidsgiverne

38

Tre anbefalinger til fagbevegelsen

38

Forsideillustrasjon: Pedro Vera, Creative Commons.
3

RAPPORT

1: 2016 – KOBLINGSVIRKSOMHET ELLER DELINGSØKONOMI?

SAMMENFATNING
•

«Delingsøkonomi» er tidas buzzword i norsk næringsliv, men begrepet er
sørgelig upresist.

•

Det kan virke elementært, men bør likevel understrekes i denne sammenheng:
Å dele vil si å gi tilgang til og dele et gode, eller gjøre noen en tjeneste, uten å ha
til hensikt å tjene på eller dra fordel av dette selv. Derfor kan det å dele aldri bli
det samme som å maksimere eierprofitt. Av samme grunn er også
«delingsøkonomi» det stikk motsatte av den ytterst kommersielle
koblingsvirksomheten som eksempelvis transporttilbyderen Uber har valgt
som sin forretningsmodell.

•

I denne rapporten introduserer vi betegnelsen digital koblingsvirksomhet – i
stedet for «delingsøkonomi» - om salg av tjenester gjennom bruk av
mobilapplikasjoner (apper). Vi har vektlagt tre forhold som skiller
koblingsvirksomheten av denne typen fra ordinær næringsvirksomhet: (i)
Apper sørger for en direkte digital kobling mellom tilbyder og kunde, (ii)
bedriften som produksjonsledd svekkes og kan bli helt borte i enkelte
tjenesteytende næringer, og (iii) de digitale tjenestene som tilbys er basert på
et produksjonsmiddel i tillegg til tjenesteutøverens arbeidskraft.

Digital koblingsvirksomhet har grepet om seg og er i dag en nisjenæring i sterk
vekst i Norge og den vestlige verden. Vår rapport legger til grunn at formidling
og salg av tjenester via apper vil utgjøre en stadig større del av arbeidslivet i
årene framover.
•

I denne rapporten har De Facto og Manifest Tankesmie sett nærmere på
digital

koblingsvirksomhet

internasjonalt,

med

særlig

vekt

på
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persontransporttjenesten Uber, og til en viss grad overnattingstjenesten
Airbnb. I Norge har vi fokusert på netthandel og hjemlevering i mat- og
dagligvarebransjen. Studien vår av internasjonale storforetak innen digital
koblingsvirksomhet, og da særlig Uber, viser at hovedgrepet for å sikre størst
mulig fortjeneste i forretningsmodellen deres går ut på (a) å unngå enhver
form for arbeidsgiveransvar, og (b) å unngå bedriftsskattlegging og avgifter i
landene der foretakene henter sin inntekt fra. Digitale koblingsgiganter som
Uber og Airbnb kontrollerer ofte den digitale koblingsteknologien på sitt
forretningsområde. På den måten kan de hente inn massiv profitt fra det
produktive arbeidet som oppdragstakerne (sjåførene, boligutleierne) står for
gjennom arbeidsinnsats og ansvar for produksjonsmidler (kjøretøy,
overnattingssted).
•

I motsetning til inntrykket som er skapt av «delingsøkonomiens seiersgang» i
USA

og

Europa,

viser

rapporten

at

konserngigantene

innen

koblingsvirksomhet møter kraftig og vedvarende motstand i en rekke land.
Situasjonen i USA kan best beskrives som en tilspisset klassekamp mellom
Uber og sjåførene som konsernet benytter, der sjåførene i fravær av
ansattrettigheter og effektive fagforeninger bruker rettsvesenet og domstoler
over hele USA til å tvinge fram konsesjoner fra konserneierne i Uber. I
Tyskland ble Uber erklært ulovlig i mars 2015, fordi sjåførene kjører uten
løyve, og fordi verken passasjerer eller sjåfører er forsikret i tråd med
lovverket. For hver gang lovforbudet brytes risikerer Uber å bli bøtelagt med
250 000 euro. Også i land som Italia, Spania, Sverige og Danmark har
domstolene erklært Uber som ulovlig, mens det pågår ankesaker i Belgia og
Nederland. I Frankrike ble kontorene til Uber raidet av politiet i mars 2016,
blant annet ut fra mistanke om ulovlig lagring av personlige opplysninger om
kundene. I juni i år fikk Uber-konsernet en bot på 800 000 euro av franske
myndigheter for å drive en «ulovlig transporttjeneste med ikke-profesjonelle
sjåfører». Tilsvarende lovregulering er i flere europeiske land blitt tatt i bruk
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for å hindre at utleieformidleren Airbnb undergraver overnattingsmarkedet
og sørger for høyere boligleie for befolkningen i storbyene.
•

Myndighetenes

aktive

lovregulering,

kontroll

og

sanksjonering

av

koblingsvirksomheten i en del land står i skarp kontrast til hva vi ser i Norge.
Riktignok varslet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i juli 2016 at
departementet vil se på nye regler for Uber og taxinæringen i Norge.
Statsråden er imidlertid ikke klar for å gi seg selv noen form for tidsfrist for
dette arbeidet. «Det er for tidlig å komme med en tidsplan for dette arbeidet»,
opplyses det fra departementet.

•

Den andre teknologiske hovedtrenden vi ser på i denne rapporten er
automatisering: menneskelig arbeidskraft som erstattes av maskiner og
roboter i produksjon av varer og tjenester. En rapport utarbeidet av Statistisk
Sentralbyrå konkluderer med at en tredel av alle arbeidstakere i Norge i dag
jobber i yrker som har høy risiko for å bli «automatisert bort» innen 2030.
Yrker i industrien og jobber med lav lønn og lave utdanningskrav er særlig
utsatt – derunder flere av tariffområdene i Handel og Kontor, som lager,
logistikk, kontor og butikkarbeid.

•

I norsk sammenheng er mathandel på nett, med levering hjem på døra et klart
eksempel på en oppstartstrend som vil forandre dagligvaremarkedet og trolig
føre til færre arbeidsplasser i varehandelen i Norge på sikt. Etter vårt syn kan
det ikke være HK og fagbevegelsens mål å holde antallet sysselsatte innen
tariffområdene sine konstant, men snarere å sørge for at de som skal jobbe i
disse bransjene har et meningsfullt arbeid og best mulig sikkerhet for jobbene
i årene framover. Utfasing av rutinearbeid kan også åpne for at arbeidstakerne
får mer ansvar og styring med egne oppgaver i jobbhverdagen. Dette
forutsetter imidlertid at arbeidstakerne og fagforeningene lokalt tar initiativ
og aktivt er med på å bestemme arbeidsinstruks og fordeling av oppgaver på
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jobben. Det teknologiske hamskiftet i varehandelen kan gi økt risiko for
jobbusikkerhet og svakere arbeidsvilkår, men det er også mulig å bruke
teknologien til smartere organisering som gir nye og gode arbeidsplasser i
framtida.

•

Rapporten konkluderer med å trekke et skarpt skille mellom mulige
konsekvenser av automatisering og digital koblingsvirksomhet. Sjøl om
automatisering i tjenesteproduksjonen kan innebære tap av arbeidsplasser i
en del næringer, er det grunn til å se at dette i store trekk er et ledd i en
produktivitetsfremmende utvikling med dype røtter tilbake i tid i norsk
arbeidsliv. Når det gjelder digital koblingsvirksomhet derimot, legger den slik
det ser ut foreløpig opp til en organisering av arbeidskraft og
produksjonsmidler som det er grunn til å tro vil ha en produktivitetsdempende
effekt. Det er tale om en regressiv tendens der alt ansvar for produksjon og
salgsinntekter legges hos enkeltpersonen som går og venter på oppdrag fra en
digital koblingsplattform, uten sikkerhet i form av ansettelseskontrakt, fast
inntekt og ordinære pensjons- og trygderettigheter. Dette er en måte å
organisere arbeidet på som er den norske arbeidslivsmodellen fremmed og
som ikke er forenelig med høy produktivitet og en velfungerende
samfunnsøkonomi over tid.
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INNLEDNING
Uttrykket delingsøkonomi har stjålet overskriftene i næringslivspressen det siste
året. Grunnen er ganske enkelt den eksplosive veksten i salg av tjenester gjennom
bruk av apper, altså enkle dataprogrammer som er lette å bruke på mobiltelefon.
Dette er nærliggende å se i sammenheng med hvordan teknologisk utvikling og
nye tekniske løsninger vil føre med seg store omveltninger på arbeidsplassene og
i norsk arbeidsliv de neste tiårene.
I denne rapporten for Handel og Kontor vil De Facto og Manifest Tankesmie
argumentere for at det er digital koblingsvirksomhet, ikke noen form for
«deleøkonomi», som er kjernen i den næringsutviklingen som nå finner sted. Vi
vil skissere opp og diskutere viktige trekk ved denne koblingsvirksomheten som
vi mener er av betydning for norsk arbeidsliv. Videre vil vi se på tendensen til
automatisering av produksjon av tjenester som er ventet i årene framover. Både
digital koblingsvirksomhet og automatisering av tjenesteproduksjon er trender
som i høy grad vil få konsekvenser for tariffområder og medlemsgrupper i Handel
og Kontor.

DIGITAL KOBLINGSVIRKSOMHET OG AUTOMATISERING
Det er etter vårt syn tre forhold som skiller det vi har valgt å betegne som digital
koblingsvirksomhet fra ordinær næringsvirksomhet: (i) Det er en direkte kobling
mellom tilbyder og kunde. (ii) Bedriften som kjerne for den økonomiske
virksomheten settes til side. (iii) Koblingsvirksomhet skiller seg fra innleie av
arbeidskraft ved at tjenestene som tilbys består av kombinasjonen arbeidskraft +
produksjonsmiddel. Her følger en kort utdyping om hva disse tre kjennetegnene
innebærer.
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Digital kobling: Det helt sentrale ved forretningsmodellen til nye,
internasjonale storforetak som Uber (persontransport) og Airbnb
(overnatting) er at de oppretter en effektiv og digital kobling mellom
tilbyder og etterspørrer av en tjeneste. Gjennom nettjenester, sosiale
medier og apper får Uber og Airbnb stordriftsfordeler som gjør dem til
ledende aktører i sine markedssegmenter. Koblingsfunksjonen gjør det
mulig for dem å ta en forholdsvis høy provisjon på hver enkelt transaksjon
mellom tilbyder og kunde.

ii)

Bedriften blir borte: Et neste viktig moment er at den IKT-baserte
koblingen mellom enkelttilbyder og kunde setter den klassiske
tjenesteytende bedriften, med egne arbeidstakere, til side og gjør den
overflødig som produksjonsledd. Denne tendensen vil ha stor betydning
for organisering av arbeidslivet og organisasjonsgrad i fagbevegelsen, også
innenfor flere av HKs tariffområder.

iii)

Produksjonsmiddelets betydning: Et tredje viktig moment er at den digitale
koblingsvirksomhet via apper har vært konsentrert omkring tjenester som
forutsetter et gode, et produksjonsmiddel utover arbeidskraften, hos den
som tilbyr tjenesten. Det er tilgangen til en overnattingsbopel som gjør
tilbyderen interessant for Airbnb, og det er tilgangen til bil som gjør at
sjåføren kan hente inn oppdrag gjennom Uber. Det er med andre ord
eksistensen av en tjeneste eller et gode som forutsetter et
produksjonsmiddel utover tilbyderens arbeidskraft, som skiller dette fra
vikartjenester og andre typer tjenester.

Teknologisk utvikling og nye tekniske løsninger vil skape endringer i arbeidslivet
også på en rekke andre områder enn digital koblingsvirksomhet. Vi har her valgt å
fokusere på en annen type teknologiendring – automatisering – hvor menneskelig
arbeidskraft erstattes av maskiner og etter hvert også roboter (kunstig
intelligens), i produksjonen av varer og tjenester.
9
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MYTEN OM DELINGSØKONOMIEN
Det er ingen tvil om at det vi betegner som digital koblingsvirksomhet, altså kjøp
og salg av tjenester via apper på mobiltelefon, de siste to årene har grepet om seg
og blitt en nisjenæring i sterk vekst i Norge og hele OECD-området. Både vår
rapport og en rekke ferske utredninger legger til grunn at formidling og salg av
enkelttjenester med kort tidshorisont vil bli en merkbar del av økonomien,
næringslivet, arbeidslivet og måten vi lever livene våre i årene framover.
Stilt overfor omveltningene som digital koblingsvirksomhet kan føre med seg i
arbeidslivet, er det viktig at fagbevegelsen og arbeidstakerne er seg bevisst hvilke
premisser som ligger til grunn for det politiske ordskiftet om digital
koblingsvirksomhet, automatisering og «delingsøkonomi». I så måte er
virkelighetsbeskrivelsen og begrepsbruken som preger ordskiftet av stor
betydning. Sjelden har avstanden mellom ord og innhold kommet tydeligere til
syne enn i de siste årenes markedsføring av det som har blitt myten om
delingsøkonomien. Fenomenet dukker for første gang opp i norske aviser i 2013,
men det er først i 2015 at begrepet virkelig bredte om seg. Bare i første halvår av
2016 ble begrepet delingsøkonomi brukt i over 500 norske medieoppslag.

«UBERKLASSEN» PÅ NHOS ÅRSKONFERANSE
I begynnelsen av 2016 avholdt NHO sin årskonferanse, viet til «det nye
arbeidslivet», som det ble hevdet trengte en «remix». Innad i NHO er det en del
usikkerhet og uttrykt skepsis til nye aktører som Airbnb og Uber.1 Like fullt slår
temaheftet til konferansen fast at «delingsøkonomien skaper nye muligheter», og
at vi «i det nye arbeidslivet vil se et større mangfold av tilknytningsformer til
arbeidslivet enn vi har vært vant med».

1

Dagens Næringsliv, 20.12.15, «– Alle famler akkurat nå».
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«Uberklassen» diskuterer delingsøkonomien. Faksimile, VG, 8. januar 2016.

Til tross for en uttrykt bekymring for skatteinnkreving og arbeidsforhold, som
også statsminister Erna Solberg har advart mot, skriver NHO også:
Delingsøkonomien bør føre til en oppmyking av eksisterende tjenester og
ikke en ’oppregulering’ av nye tjenester på samme nivå som tradisjonelle
tjenester fra dag én.2

Ifølge Kristin Skogen Lund må kravene som stilles til eksisterende og nye aktører
«møtes på midten».3 NHOs medieoppspark til konferansen var å sende NHOleder Kristin Skogen Lund ut på tur med Uber med VG på slep, noe som vakte en
del reaksjoner.4 Men det var trolig også med på å normalisere bruken av Uber, og
således i tråd med en strategi om å fronte de nye aktørenes innmarsj i norsk
arbeidsliv.

2

VG, 07.01.16, «Erna Solberg om delingsøkonomi: – Vil ikke forby Uber og Airbnb».
NHO, 2016, «Remix – det nye arbeidslivet», hefte til NHOs årskonferanse 2016.
3
Nho.no, 18.12.15, «Delingsøkonomien snur forretningsmodeller på hodet».
4
VG, 01.01.16, «Her tar NHO-sjefen omstridt Uber-bil».
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Venstre: Fra temaheftet til NHOs årskonferanse 2016. Høyre: Kristin Skogen Lund kjører
Uber, VG, 03.01.16.

Den toneangivende svenske tankesmien Timbro (tilsvarende Civita i Norge)
skrev om «delingsøkonomien» i sitt interne strategidokument fra 2014. Der
beskriver de potensialet for å skape konflikt innad på venstresiden gjennom å
appellere til fenomenets «grønne verdier», med en samtidig forventning om at
fagbevegelsen lett vil kunne framstå som museumsvoktere i sitt forsvar av «det
gamle»:
Rett

anvendt

kan

delingsøkonomi-trenden

illustrere

hvordan

markedsøkonomien er antielitistisk, bygger på menneskelig samhandling,
hvordan prismekanismer gjør at ressurser fordeles effektivt og
miljøvennlig, samt hvordan etablerte interesser (fagforeninger og
bedrifter) forsvarer det gamle av egeninteresse. Her kan Timbro skape nye
interessante konflikter der vi står sammen med Miljøpartiet, mot
Sosialdemokratene

og

Venstrepartiet.

Fra

Timbros

interne

strategidokument (2014).5

5

Dagens Arena, 20.01.16, «Så tyckte Timbro om ojämlikheten».
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Faksimile, Klassekampen, 30.07.2016.

«SV og MDG vil ha mer deling», skrev Klassekampen sommeren 2016.6 Oppslaget
kan tjene som et eksempel på denne spenningen mellom «røde» og «grønne»
hensyn. MDGs Rasmus Hansson og SVs Heikki Holmås vil at myndighetene skal
«forenkle regelverk og byråkrati som i dag hindrer nye former for deling». Selv om
de mener at «rettigheter, regler og ansvarsforhold i arbeidslivet skal bevares», er
de, påpeker Hansson at disse ikke «hogd i stein»: Hvis målet er å skaffe «bedre
tjenester og nye næringer», så må ikke reglene «hindre oss i ta i bruk ny
teknologi»·

KOBLINGSØKONOMIENS MANGE ANSIKTER
Mange kommentatorer og kritikere har helt riktig pekt på at begrepet
«delingsøkonomi» rommer mange ulike typer selskaper og tjenester med

6

Klassekampen, 30.07.16, «Ønsker delingsøkonomi».
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fundamentalt ulike mål.7 Figuren under angir en kategorisering, der man grovt
sett kan dele fenomenet inn i fire kategorier:

FIGUR 1: Koblingsøkonomiens mange ansikter

•

Øverst til venstre, kommersiell utleie av eiendeler : Her finner man blant
annet overnattingsgiganten Airbnb og ulike tilbydere av privat bilutleie.

•

Øverst til høyre, kommersiell formidling av løsarbeid : Her finner man
blant annet de store transporttjenestene Uber, Haxi og Lyft.

•

Nederst til venstre: Ikke-kommersiell deling av eiendeler som bolig, bil og
verktøy blant annet gjennom bytte- og deleringer.

•

Nederst til høyre: Ikke-kommersielt dugnadsarbeid , blant annet
representert ved de kollektive prosjektene Linux og Wikipedia.

7

Olivier Blanchard, 29.07.15, «Stop calling it the ’sharing economy’. That isn’t what it is».
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Den nedre ikke-kommersielle delen av figuren representerer trolig den typen
tjenester som flest vil kategorisere som genuin deling. Det er den folkelige
legitimiteten til denne opprinnelige delen av delingsøkonomien med sine positive,
grønne assosiasjoner som NHO og andre aktører på høyresiden ønsker å appellere
til. En utfordring for fagbevegelsen og venstresiden vil bestå i å tydeliggjøre hva
som

skiller

den

ikke-kommersielle

fra

den

kommersielle

delen

av

«delingsøkonomien».
Det er altså et grunnleggende skille mellom kommersiell og ikke-kommersiell
virksomhet, altså mellom koblingsøkonomi og delingsøkonomi, som ikke bør
blandes sammen.
Delingsøkonomi: Å dele forutsetter å gi tilgang til og dele et gode, et
produksjonsmiddel, en ting, eller gjøre en tjeneste for en eller flere andre
personer, uten å ha hensikter om å tjene på eller dra fordel av dette selv. Om
begrepet «delingsøkonomi» skulle tas bokstavelig, ville dette være et samfunn
basert på prinsippet om å dele økonomiske goder, tjenester og produksjonsmidler
– uten å ha til hensikt å tjene på dette selv. Å dele verken er eller kan noen gang
bli det samme som å maksimere eierprofitt. Derfor er delingsøkonomi også det
stikk motsatte av den hyperkommersielle digitale koblingsvirksomheten som det
transnasjonale storforetaket Uber har valgt som sin forretningsmodell.
Koblingsvirksomhet: Vi har klarlagt hva vi oppfatter som sentrale trekk ved digital
koblingsvirksomhet som forretningsnisje (se side 8-9). Forståelsen av fenomenet
blir imidlertid ufullstendig om en ikke også går inn på forretningsmodellen til de
som eier og kontrollerer teknologien bak de digitale koblingsløsningene. Vår
studie av internasjonale storforetak innen digital koblingsvirksomhet, og da
særlig Uber, i denne rapporten, viser at det gjennomgående trekket for å skape
størst mulig fortjeneste er:
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å unngå enhver form for arbeidsgiveransvar og økonomiske forpliktelser
som følger med dette, og

(ii)

å unngå bedriftsskattlegging og avgifter lokalt og i landene der foretakene
driver sin virksomhet og henter sin inntekt.

Digitale koblingsgiganter som Uber har i høy grad monopol på og kontrollerer den
digitale koblingsteknologien innenfor hvert sitt forretningsdomene. Dette gir
dem mulighetene til å skumme fløten og hente store profitter fra det produktive
arbeidet som oppdragstakerne i koblingsvirksomheten står for gjennom
arbeidsinnsats og ansvar for produksjonsmidler (kjøretøy, overnattingssted).
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INTERNASJONAL UTVIKLING
Selskaper innen den digitale koblingsøkonomien har gjennomgått en eksplosiv
vekst de siste årene. I 2015 fantes det 24 selskaper i verden som enten er eller har
vært verdsatt til mer enn en milliard dollar, mens det i 2010 bare var to.

FIGUR 2: Antall selskaper i koblingsøkonomien verdsatt til
over 1 milliard US dollar i 2015

8

Kilde: www.venturebeat.com.

Uber tronet i 2015 øverst på denne listen med en anslått verdi på 51 milliarder
dollar, fulgt av Airbnb verdsatt til 25 milliarder dollar. Mange av gründerne av de
største selskapene har for lengst blitt noen av verdens rikeste, blant annet har
Uber-gründer Travis Kalanick en anslått formue på 6,2 milliarder dollar.9

8

Tall og figur hentet fra venturebeat.com, 07.02.16, «Sharing economy’s ’billion-dollar club’ is going strong,
but investor risk is high».
9
Tall fra forbes.com, lest 30.06.16.
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UBERs FORRETNINGSMODELL MØTER MOTSTAND
Formuen har Kalanick opparbeidet gjennom å skumme en andel fra de utallige
små og store kjøreoppdragene til Ubers hundretusenvis av sjåfører. Ved
inngangen til 2015 var det rundt 160 000 «aktive» Uber-sjåfører bare i USA (som
hadde utført minst fire turer siste måned). I tillegg har konkurrenten Lyft minst
100000 amerikanske sjåfører.10 Med en amerikansk befolkning på 320 millioner,
finnes det dermed rundt 80 Uber- og Lyft-sjåfører per 100 000 innbyggere i USA.
Som grafen under viser har det vært en eksplosiv vekst de siste årene, slik at
antallet og andelen trolig er enda høyere nå 18 måneder senere. Det er derfor
rimelig å anta at man totalt ligger nærmere 100 «koblingsøkonomi-sjåfører» per
100 000 innbyggere i USA. Til sammenligning var det i 2015 omtrent 160
drosjeløyver per 100 000 innbyggere i Norge, ned fra 180 i 2008. I Oslo er andelen
snaut 280 per 100 000 innbyggere.11

FIGUR 3: Antall Uber-sjåfører i USA. 2012-2015

Kilde: Hall og Krueger (2015).12
10

Venturebeat.com, 08.10.15, «Lyft partners with Hertz and Shell, taps Stripe to pay its 100k drivers faster».
Drosjenæringa i Norge omsatte for 9 milliarder kroner i 2015. I Oslo: 2,5 milliarder. Totalt 32,3 millioner
turer i 2015. I Oslo: 9,6 millioner. Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Statistikkbanken tabell 07273 og 07278.
12
Jonathan Hall og Alan Krueger, 22.01.15, «An Analysis of the Labor Market for Uber’s Driver-Partners in
the United States».
11
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Bak det faktum at Uber-eier Kalanick på svært kort tid har blitt en av verdens
rikeste personer ligger en forretningsmodell som også mange av de andre
selskapene i koblingsøkonomien benytter seg av. Uber framholder at de bare
formidler transporttjenester mellom sjåfører - eller partnere, som er begrepet
selskapet bruker - og passasjerer på en nøytral teknologisk plattform. De hevder
derfor å være unntatt arbeidsgiveransvar for alle som kjører for dem. All risiko og
alle kostnader forbundet med å ta kjøreoppdrag faller dermed på sjåførene.
Selskapet har i tillegg full kontroll over hvem som får lov å kjøre for dem og hvilke
vilkår som skal gjelde. Sjåfører som av ulike grunner ikke lenger har vært ønsket,
har fått tilgangen til Uber-appen «deaktivert» av selskapet uten advarsel eller
begrunnelse.
Uber hevder at 90 prosent av de som kjører for dem ikke vil ha et
ansettelsesforhold, men «ønsker å være sin egen sjef». Likevel pågår det nå flere
rettsaker i USA, der tusenvis av Uber-sjåfører har begynt å organisere seg, og gått
sammen om kollektive søksmål.13 De krever at de ikke lenger skal være
«kontraktører» for selskapet, men anses som vanlige ansatte.
I 2015 erklærte en domstol i California at sjåførene var å anse som ansatte i
selskapet.14 Og i de amerikanske delstatene Massachusetts og California ble det i
april 2016 inngått et forlik der Uber gikk med på å etterbetale opp mot 100
millioner dollar til sjåførene, som selskapet urettmessig hadde beholdt selv. Uber
gikk også med på å støtte opprettelsen av «sjåførforeninger», som skal gi større
anledning til å ta opp bekymringer med ledelsen i selskapet. Selskapet lovet også
å gjøre kriteriene for oppsigelsespraksisen sin kjent overfor sjåførene. Men klart
viktigst: Selskapet unngikk å måtte ta på seg arbeidsgiveransvar, noe som hele
selskapets forretningsmodell baserer seg på. De slipper nemlig dermed fortsatt å
betale for bl.a. pensjon, helseforsikring og vedlikehold av bilene.
13
14

Mother Jones, 22.05.16, «Uber Agrees to pay $100 Million to Drivers in Historic Class Action Settlement».
Mother Jones, 17.06.15, «Uber drivers in California Are Employees, Labor Comission Rules».
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Selv om sjåførene er en fragmentert gruppe, nytter det altså til en viss grad for
dem å organisere seg mot app-giganter som Uber. Fram til nå har dette stort sett
foregått gjennom rettssystemet, ikke gjennom fagorganisering.
Et annet problem er at «arbeidskontrakten», det vil si det lange og for mange
uforståelige juridiske dokumentet med betingelser som sjåførene må takke ja til
for å oppdatere appen, kan endres etter eget forgodtbefinnende av Uber. Sjåfører
som ikke aksepterer de nye betingelsene, får heller ikke lov til å begynne å kjøre.
Uber innførte for eksempel i 2014 et forbud mot å gå til rettssak mot selskapet, og
krevde at sjåførene heller måtte ta sakene sine gjennom hemmelige, private
konfliktråd. Dette ble senere erklært ulovlig av en domstol i San Francisco. To
dager senere endret Uber betingelsene igjen, denne gangen for å prøve å nekte
sjåførene å delta i kollektive søksmål.15 Også denne innskrenkingen av sjåførenes
rettigheter ble erklært ugyldig av en domstol, noe som åpnet for at sjåfører som
hadde «godtatt» denne betingelsen likevel kunne delta i kollektive søksmål mot
Uber.16
Disse juridiske krumspringene og det inngåtte forliket til tross, bare to uker etter
forliket i april 2016 kom det flere nye kollektive søksmål om retten til et
ansettelsesforhold, denne gangen i delstatene Florida og Illinois.17 Lignende saker
føres nå mot en rekke teknologiselskaper i USA. Dersom søksmålene vinner fram,
og selskapene må behandle sine «uavhengige kontraktører» som reelle ansatte,
anslås dette å øke kostnadene med 30 prosent.18 Dersom denne åpenbare fordelen
utjevnes ved hjelp av strengere reguleringer, vil trolig mye av luften gå ut av
forretningsmodellen. Det er også lite trolig at selskaper som Uber kunne vokst seg
så store som de har gjort i et regulert marked med jevnbyrdige
konkurranseforhold.

15

Mother Jones, 23.12.15, «Here’s How Uber is Trying to Get Out of a Huge Lawsuit».
Uberlawsuit.com, 09.06.16.
17
LA Times, 02.05.16, «Uber sued again over driver’s employment status».
18
LA Times, 24.01.16, «Meet the attorney suing Uber, Lyft, Grubhub and a dozen California tech firms».
16
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UBER I EN NORSK J URIDISK GRÅSONE
Uber har også møtt motstand fra den etablerte taxinæringen og myndigheter i en
lang rekke land, og har allerede vært involvert i hundrevis av søksmål.19 Selskapet
selv framstiller virksomheten sin som en form for «samkjøring», eller «ikkekommersiell transport, hvor to privatpersoner deler på kostnaden det er å kjøre
bil».20 Taxibransjen og politiet mener det i realiteten handler om «organisert
pirattaxivirksomhet» i den forstand at det handler om personer uten taxiløyve
som kjører andre personer rundt mot betaling.21 I Oslo har politiet avskiltet et
titalls biler og delt ut bøter.22
I desember 2015 ble en Uber-sjåfør som nektet å godta forelegg fra politiet,
frifunnet i Oslo tingrett for å ha kjørt for Uber. Men denne dommen ble opphevet
av lagmannsretten i mars 2016.23 Begrunnelsen for frifinnelsen var at det å tilby
transporttjenester gjennom en app ikke faller inn under ordlyden i loven, som
bruker (det utdaterte) begrepet «offentlig plass». For å understreke at dette er en
dom i en juridisk gråsone, skrev retten i dommen at tjenesten ikke nødvendigvis
er lovlig, selv om sjåføren ble frifunnet.24
I en lignende sak ble tre sjåfører for appen Haxi frifunnet i Stavanger. Denne
dommen ble i februar 2016 anket til Høyesterett av påtalemyndighetene, men
anken ble forkastet i juli. 25 Så langt finnes det altså ingen entydig dom som slår
fast at Uber og lignende aktører er ulovlig i Norge. Den norske taxinæringen
etterlyser også en revurdering av dagens regelverk som gir like betingelser og som
er bedre tilpasset den nye teknologien.26

19

Wikipedia, 09.06.16, «Legal status of Uber’s service».
Aftenposten, 24.11.14, «Forsikringsselskap advarer mot Uber Pop».
21
Aftenposten, 19.11.14, «Ubers satsing i Oslo møter motstand».
22
Dagens Næringsliv, 06.01.16, «Masseavskilting etter Uber-frikjennelse».
23
Aftenposten, 17.03.16, «Frifinnelse av Uber-sjåfør opphevet i lagmannsretten».
24
Aftenposten, 09.12.15, «Uber-sjåfør frifunnet i Oslo tingrett».
25
Nrk.no, 04.07.16, «Høyesterett forkastet anken i Haxi-saken».
26
Dagens Næringsliv, 17.01.16, «– Få dem inn, så skal jeg slå dem».
20
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TYDELIGERE AVKLARING I EUROPEISKE LAND
I andre land er den juridiske situasjonen noe mer avklart. I Tyskland ble Uber
tillatt av en domstol i september 2014, men i mars 2015 ble denne dommen
overprøvd. Uber ble erklært ulovlig fordi sjåførene kjører uten løyve og fordi
verken passasjerer eller sjåfører er forsikret i tråd med lovverket.27 For hver gang
noen heretter bryter loven, skal Uber bli bøtelagt med 250000 euro, noe som gjør
at Tyskland beskrives som landet der selskapet nå møter «de strengeste juridiske
restriksjonene noe sted i verden».28 Dommen ble anket, men senere opprettholdt
i juni 2016.29
Dommen medførte at selskapet raskt trakk seg ut av byene Frankfurt, Hamburg
og Düsseldorf. Uber opererer fortsatt i München og Berlin, men her får bare
selskapet lov til å la drosjesjåfører med løyve benytte appen til å ta
ekstraoppdrag.30 Det er riktignok vanskelig å se for seg at Ubers
forretningsmodell som tar 20 prosent av betalingen per tur kan overleve på like
fot med de vanlige taxiselskapene som bare tar rundt 5 prosent.
I land som Italia, Spania, Sverige og Danmark har også domstolene erklært Uber
som ulovlig, mens det pågår ankesaker i Belgia og Nederland.31 Franske
myndigheter raidet i mars 2016 kontorene til Uber i Paris, blant annet med
mistanke om at selskapet drev med ulovlig lagring av personlige opplysninger om
kundene. I juni samme år ble selskapet også bøtelagt 800000 euro av franske
myndigheter for å drive en «ulovlig transporttjeneste med ikke-profesjonelle
sjåfører».32 Måten rettssystemet i disse landene aktivt er i bruk for å møte
utfordringene fra Uber og andre koblingsvirksomheter, står i kontrast til de
norske rettsavgjørelsene på dette området så langt.

27

Reuters, 18.03.15, «German court bans Uber’s unlicensed taxi services».
New York Times, 18.03.15, «An Uber Service Is Banned in Germany Again».
29
Reuters, 09.06.16, «German court upholds ban of unlicensed Uber taxi service».
30
techcrunch.com, 02.11.15, «Uber Pulls Out Of Three German Cities After Court Ban Shrinks Driver Pool».
31
Dn.se, 11.05.16, «Uber tvärvänder – lägger ned omstridda tjänsten».
32
Reuters, 18.03.15, «German court bans Uber’s unlicensed taxi services».
28
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Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at departementet nå ser på nye regler
for taxinæringen i Norge. Ifølge departementet er det «for tidlig å anslå når dette
arbeidet kan være ferdig».33

MYNDIGHETENE FORBYR OG REGULERER AIRBNB
Per i dag opererer selskapet Airbnb med over 2 millioner utleiesteder i over 34000
byer i 191 land. Myndigheter i mange land har også vært svært skeptiske til slike
overnattingstjenester sitt inntog de siste årene. Eksempelvis har myndighetene i
Berlin innført strenge begrensninger på kortidsutleie gjennom Airbnb.34 Fra mai
2016 er det nå ikke lov å leie ut hele leiligheter, man må også bo i leiligheten selv.
Det har også blitt innført strenge bøter på inntil 100000 euro dersom forbudet
brytes.
Ikke overraskende er det hotellbransjen som sterkest har uttrykt sin motstand
mot Airbnb, som de hevder er med på å undergrave det regulære
overnattingsmarkedet. Men steget man har tatt i Berlin synes heller å være drevet
av bekymringen for hva utstrakt kortidsutleie gjør med leieprisene for byens
vanlige innbyggere. Privat kortidsutleie gjennom internettjenester utgjorde
rundt 17 prosent av overnattingstilbudet i Berlin før loven trådte i kraft, noe man
mente hadde bidratt til at leieprisene økte med 9 prosent i året fra 2009 til 2014.
I storbyer som San Francisco og New York har undersøkelser vist at så mye som
40 prosent av inntektene fra utleie gjennom Airbnb går til aktører som leier ut
minst tre leiligheter.35 Her hjemme er antall leiligheter som ligger ute på Airbnb
firedoblet mellom 2014 og 2016.36 Det er allerede slik at en betydelig andel av
utleierne på Airbnb i Oslo og Bergen tilbyr mer enn én leilighet.37 Større
eiendomsaktører har også begynt å leie ut flere titalls enheter gjennom Airbnb

33

E24.no, 07.06.16, «Uber dømt i Danmark».
The Guardian, 01.05.16, «Berlin’s government legislates against Airbnb».
35
San Francisco Examiner, 01.11.15, «Airbnb has become its own worst enemy».
36
Klassekampen, 04.08.16, «Stor vekst i korttidsutleie».
37
Dagens Næringsliv, 31.07.16, «– Folk lurer på om det lønner seg å leie ut på fulltid».
34
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framfor å tilby de på det ordinære leiemarkedet.38 Derfor etterlyser
Leieboerforeningen nå begrensninger på utleie gjennom Airbnb. Leder Lars
Aasen sier til NTB at «det er åpenbart mange som kjøper leiligheter for å drive
med dette».39
I mange storbyer, som Paris, Amsterdam, Barcelona og Milano, har også
myndighetene sørget for at utleiere gjennom Airbnb betaler skatt på inntekten og
ulike lokale hotell- og turistskatter.40 I USA har bl.a. San Francisco, Santa Monica
og New York innført begrensninger på hvor mange dager man maksimalt kan leie
ut en leilighet i løpet av et år dersom man ikke selv bor i den.41 Foreløpig har ikke
norske myndigheter kommet med noen konkrete tiltak for å regulere Airbnb.

38

Dagens Næringsliv, 14.12.15, «Lager minihotell med Airbnb».
NTB, 28.07.16, «Vil ha begrensninger på Airbnb-utleie».
40
«Del godene – men hva gjør vi med delingsøkonomien?», SVs delingsøkonomiarbeidsgruppe, mai 2016.
41
Investopedia.com, 31.08.15: «Top Cities Where Airbnb is legal or illegal».
39
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NORSKE UTVIKLINGSTRENDER
Teknologisk utvikling og nye tekniske løsninger vil trolig bidra til store
omveltninger i norsk arbeidsliv de neste tiårene. En rapport utarbeidet av SSBforsker Anders Ekeland m.fl. for Kunnskapsdepartementet i 2015 konkluderer
med at 33 prosent av dagens ansatte jobber i yrker som anses å ha «høy risiko»
(mer enn 70 prosent sjanse) for å bli automatisert bort innen 2030.42
Tidligere rapporter har funnet at tilsvarende andel i USA og Sverige ligger på
rundt 50 prosent.43 Det er flere grunner til at disse landene har en høyere andel
utsatte jobber enn Norge. For det første har vi en lavere andel som arbeider i
industrijobber, som i utgangspunktet har større sannsynlighet for å kunne
erstattes av roboter. I tillegg har vi i Norge allerede kommet lenger enn særlig USA
i å automatisere og effektivisere bort enkle og rutinepregede arbeidsoppgaver.
Dette henger igjen sammen med det relativt høye lønnsnivået i Norge, som gjør
det mer lønnsomt å investere i ny arbeidsbesparende teknologi.
Hvilke jobber er det som kan bli borte? Rapporten beregner at lavlønnsyrker har
høyere sannsynlighet for å bli automatisert enn høylønnsyrker (38 prosent vs. 25
prosent), og yrker som krever lav utdanning har mye høyere sannsynlighet for å
bli borte enn de som krever høy utdanning (44 prosent vs. 14 prosent). Kvinner er
noe mindre utsatt enn menn (30 prosent vs. 36 prosent). Dette henger bl.a.
sammen med at mange kvinner arbeider med menneskenære tjenester, slik som i
helse- og omsorgssektoren. Denne typer jobber vil trolig ikke bli utsatt for like
store endringer som f.eks. mer mannsdominerte industriyrker.

42

Pajarinen, Rouvinen og Ekeland (2015), «Computerization and the Future of Jobs in Norway», rapport
bestilt av Kunnskapsdepartementet.
43
Frey og Osborne (2013), «The future of employment: How susceptible are jobs to computerization?».
E24.no, 16.09.14, «Halvparten av dagens jobber kan bli erstattet innen 20 år».
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Høyt investerings- og produktivitetsnivå har brakt den teknologiske utskiftingen
av arbeidskraft med maskiner og roboter forholdsvis langt i Norge. Likevel er flere
av yrkene innen tariffområder i Handel og Kontor, som lager, logistikk og
butikkarbeid, i kjernen for automatiseringstrenden i tiårene framover: I SSBrapporten er butikkmedarbeidere og kontormedarbeidere de to klart største
yrkesgruppene som har en svært høy sannsynlighet for å bli automatisert.
Tabellen under henter tall fra rapporten, og viser de estimerte sannsynlighetene
for automatisering i et utvalg yrker med henholdsvis lav og høy risiko:

TABELL 1: Ulike jobbers sannsynlighet for å bli automatisert innen 2030
Yrke

Antall i 2013

Sannsynlighet

Spesialsykepleiere

118417

1%

Salgs- og markedssjefer

18953

1%

Grunnskolelærere

111655

9%

Varehandelssjefer

37672

16 %

Politibetjenter

12440

17 %

Reisebyråmedarbeidere

5891

26 %

Andel jobber med sannsynlighet >70%

33 %

Varepåfyllere

1029

64 %

Innkjøpere

6877

64 %

Kundesentermedarbeidere

7023

76 %

Lagerarbeidere og materialforvaltere

42512

86 %

Butikkmedarbeidere

240209

95 %

Resepsjonister (ekskl. hotell)

14139

96 %

Kontormedarbeidere

101093

97 %

Kilde: Pajarinen, Rouvinen og Ekeland (2015).

Om det ikke eksisterer alternative arbeidsoppgaver til dem som blir automatisert
eller avvikles som følge av digital koblingsvirksomhet, vil arbeidstakerne rett og
slett miste jobben. Dersom det skjer i stor skala i en rekke næringer i samme
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tidsrom, vil den strukturelle ledigheten i Norge stige markant. Rapporten
oppsummerer:
Våre resultater tyder på forholdsvis store endringer i den framtidige
yrkesstrukturen. På kort sikt kan det være klare tilpasningsproblemer,
ganske enkelt fordi jobber blir automatisert raskere enn økonomien klarer
å skape nye jobber som tilfredsstiller nye behov – eller gamle behov på en
ny måte. Vi tror derimot ikke at de beregnede effektene vil føre til
massearbeidsløshet på litt lengre sikt, fordi vi vet, fra over to hundre år
med økt arbeidsdeling og mekanisering at den arbeidskraften som blir
frigjort med tida blir overført til andre økonomiske aktiviteter. Den
digitale transformasjonen av samfunnet skaper i seg selv nye behov og en
god måte å være i forkant av denne utviklingen på er å bedre
arbeidskraftens

kompetanse

utdanning og opplæring.

og

endringsevne

gjennom

relevant

44

Rapportforfatter Anders Ekeland peker på at beregningene kanskje tar litt hardt
i, og at det er mye usikkerhet forbundet med slike anslag. Beregningene tar heller
ikke hensyn til de menneskelige faktorene som ligger bak de konkrete
arbeidsoppgavene som utføres av de ansatte. – Vi har pratet om papirløse kontor
siden 80-tallet, men det har fortsatt ikke blitt en realitet, sier han.45
Prosentandelene i tabellen over må derfor ikke tas for bokstavelig. Lista
representerer snarere en form for rangering over hvilke yrkesgrupper som vil bli
påvirket først av automatisering og digitalisering, men ikke nødvendigvis det
nøyaktige omfanget av jobber som vil forsvinne i løpet av de kommende tiårene.
Det framstår for eksempel som relativt urealistisk å se for seg at antallet
butikkmedarbeidere i løpet av bare 15 år skal gå fra 240 000 til 10-15 000, eller at
antallet kontormedarbeidere skal reduseres til noen få tusen. Derimot hersker
det relativt liten tvil om at mange eksisterende jobber innenfor Handel og Kontor
44
45

Pajarinen, Rouvinen og Ekeland (2015), side 2.
Frifagbevegelse.no, 27.04.15, «Ingen frykt for snikrobotisering av samfunnet».
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sitt virkeområde står i fare for å forsvinne eller endre karakter i framtiden på
grunn av nye teknologiske løsninger.46
Selv om for eksempel selvbetjeningskasser isolert sett vil kunne redusere behovet
for arbeidskraft i butikker, behøver ikke det å innebære færre ansatte totalt sett.
Rutinemessig arbeid der samme bevegelser og gjøremål gjentas kontinuerlig kan
bli borte til fordel for mer meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver.
Det påpeker også fagsjef Johanne Kjuus i Virke til Aftenposten: – Vi ser at det
kommer til å bli færre ansatte med mer automatisering både på lager og for
betaling. Men selv om man reduserer antallet i kassen, tror vi mange vil få andre
oppgaver. Kundene vil da i enda større grad etterspørre personlig veiledning og
service, god service vil bli et konkurransefortrinn med større automatisering.47
Utfasingen av rutinearbeid kan også åpne for at arbeidstakerne får mer ansvar og
styring med egne oppgaver i jobbhverdagen. Dette forutsetter imidlertid at
arbeidstakerne og fagforeningene lokalt tar initiativ og er aktivt med på å
bestemme arbeidsinstruks og fordeling av oppgaver på jobben.

MATHANDEL PÅ NETT
Det økende omfanget av netthandel er en annen utvikling som vil kunne skape et
behov for omstilling i varehandelen. I 2015 netthandlet nordmenn, ifølge Virkes
anslag, for om lag 70 milliarder kroner, eller om lag 6-7 prosent av de totale
kjøpene av varer og tjenester.48 Veksten vi har sett de siste årene, trekker i retning
av færre butikkansatte, men gir også et behov for noe flere ansatte innen blant
annet lager, distribusjon og kundeservice. Nettbutikken Komplett står for

46

En Deloitte-rapport peker også ut varehandel som en bransje som vil komme til å gjennomgå «store
endringer på kort tid». Se Aftenposten, 28.01.16, «Så hardt vil endringene ramme jobben din».
47
Aftenposten, 19.08.15, «Én av tre jobber kan bli digitalisert».
48
Tall fra «Virkes eHandelsbarometer Q4 – 2015».
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anslagsvis 10 prosent av den årlige omsetningen på nett, men har bare om lag 800
ansatte.49
Selv om veksten har vært stor, utgjorde mathandel på nett i fjor bare omtrent 1
prosent av totalen på rundt 164 milliarder kroner. Dette er anslått å øke til mellom
4-10 milliarder kroner innen 2020, noe som vil utgjøre mellom 2-5 prosent av alt
salg av mat og drikke.50

FIGUR 4: Matsalg På Nett

Kilde: EY/PA-Consulting.51

Leverandører av ferdig utvalgte matkasser som Godt Levert (omsetning 2015: 420
millioner, +130% fra 2014), Adams Matkasse (eies bl.a av oppkjøpsfondet
Herkules Kapital. Omsetning 2015: 303 millioner, +135% fra 2014) og
Kolonihagen (82% av selskapet kjøpt av Rema i juni 2016.52 Omsetning 2015: 32,1
millioner, +18% fra 2014) de siste årene opplevd stor omsetningsvekst. Bare fra

49

Netthandel.no, 21.06.15, «Norges 50 mektigste nettbutikker 2015».
Dagens Næringsliv, 13.06.16, «Meny første matkjede med netthandel».
51
Dagens Næringsliv, 13.06.16, «Meny første matkjede med netthandel».
52
Aftenposten, 20.06.16, «Rema kjøper Kolonihagen».
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2014 til 2015 mer enn doblet de omsetningen, og stod i 2015 til sammen for
omtrent halvparten av alt salg av matvarer på digitale plattformer.
Det finnes også flere selskaper som leverer vanlige dagligvarer hjem på døra – også
på søndager.53 Størst i dag er kolonial.no, der kundene kan bestille varer enten på
nett eller gjennom en app. Selskapet samarbeider med Rema, og mer enn
firedoblet omsetningen fra 2014 til 2015, til 75 millioner. Omsetningen øker, etter
eget utsagn, med «en Kiwi-butikk i måneden», og selskapet har vokst fra 70 til 250
ansatte i løpet av kort tid.54 Omsetningen antas å øke til en halv milliard i 2016.55
Investorene står i kø for å være med på den forventede oppturen. I mai 2015
hentet kolonial.no inn 11,5 millioner kroner, derunder 7 millioner fra
oppkjøpsfondet Alliance Venture. noe som verdsatte selskapet til 200 millioner
kroner. I desember 2015 kom også oppkjøpsfondet Verdane Capital inn på
eiersiden (ukjent beløp), og har fått plass i styret.56 I tillegg har blant andre Stein
Erik Hagens selskap Canica Invest investert tungt i marked.no, som omsatte for 2
millioner kroner i uka i mai 2016, bare måneder etter oppstarten. De regner med
å omsette for 2-300 millioner kroner i år.57
Sommeren 2016 skal Norgesgruppen gjennomføre en testperiode av sin nye
matleveringstjeneste i Oslo-området. I motsetning til kolonial.no og marked.no,
som henter varene på egne lager og har egne budbiler, skal Meny-ansatte plukke
varer rett fra egne butikker og sende varene med den nye varebiltjenesten
Zoopit.58

53

Matlevering på døra foregår enn så lenge ufortrødent også på søndager, mye på grunn av at
helligdagsloven kun regulerer «fast utsalgssted», ikke netthandel. VG, 19.05.16, «Alltid søndagsåpent».
54
Aftenposten, 24.05.16, «Mat på nett vokser i rekordfart, men ingen tjener penger».
55
E24.no, 14.06.16, «Nettmat-sjef beklager til kundene».
56
Dagens Næringsliv, 03.12.15, «Oppkjøpsfond inn i dagligvarer på nett».
57
Aftenposten, 24.05.16, «Mat på nett vokser i rekordfart, men ingen tjener penger».
58
Dagens Næringsliv, 13.06.16, «Meny første matkjede med netthandel».
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Bortfallet av mellomledd mellom produsent og forbruker vil høyst sannsynlig føre
til færre arbeidsplasser i varehandelen i Norge. Hvor store endringer i
sysselsettingsmønstre kan det være snakk om? Hvordan kan det tenkes og
arbeides strategisk for at framtidas arbeidsplasser i sektoren blir «gode jobber»
sett fra arbeidstakernes ståsted?

FØRER KOBLINGSØKONOMIEN TIL MER LØSARBEID?
Fører koblingsøkonomien oss i retning av et løsarbeidersamfunn, der faste jobber
og normale arbeidsbetingelser forvitrer? Vil mer tid måtte brukes på å lete etter
og hanke inn digitale koblingsoppdrag på mobilapper i forhold til å utføre
oppgavene som ligger til jobben? Og stemmer det, som administrerende direktør
i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, beskrev det, at dagens unge «ikke er
opptatt av faste arbeidsplasser», men vil ha «frilansdelen og friheten» og at «de vil
dele»?59 Ser man på statistikken, er det tilsynelatende foreløpig få slike tendenser
å spore.
«Delingsøkonomien har ikke fått oss til å slutte i våre faste jobber», skriver Dagens
Næringsliv (16.06.2016) med henvisning til en rapport Menon Economics har
laget på oppdrag fra NHO om utviklingen for gruppen med selvstendig
næringsdrivende.60 Rapporten viser bl.a. at både andelen midlertidige ansatte og
antallet selvstendig næringsdrivende har gått noe ned de siste årene.61 De finner
riktignok en viss økning i antall arbeidstakere som også har betydelig
næringsinntekt på si, mange av dem trolig fra ulike digitale plattformer.
Gitt at mange aktører i koblingsøkonomien i skrivende stund er i startgropa og
opplever stor årlig vekst, er det ikke utenkelig at noe av grunnen kan være at

59

Dagens Næringsliv, 29.01.16, «–Ungdom vil ha deling og frihet heller enn fast jobb og leilighet».
Dagens Næringsliv, 16.06.16, «Delingsøkonomien har ikke fått oss til å slutte i våre faste jobber».
61
Leo Grünfeld m.fl., «Selvstendig næringsdrivende i Norge. Hvem er de og hva betyr de for fremtidens
arbeidsmarked?», Menon-publikasjon nr. 14/2016.
60
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statistikken foreløpig ikke i tilstrekkelig grad har klart å fange opp endringene
som pågår. SV peker også på dette i sin rapport om formidlingsøkonomi:
At ny teknologi fører til økt mobilitet, mer gründervirksomhet og flere
freelancere er med andre ord foreløpig ikke noe man ser spor av i
statistikken. Det betyr ikke at dette ikke skjer, men at statistikken i alle fall
ennå ikke har fanget opp de endringene som skjer. Det er likevel ingen tvil
om at formidlingsøkonomien legger et grunnlag for færre faste ansettelser
og stabile inntekter.62

Menon-rapporten peker også på flere tendenser som peker i retning av økt grad
av det de kaller en «selvstendigfisering» av arbeidslivet – som både kan ta form av
mer midlertidighet eller deltidsarbeid for flere arbeidsgivere, eller at det blir
vanligere å ha inntekt fra andre kilder enn sin faste arbeidsinntekt. Som eksempel
nevnes økt bruk av konsulenter og outsourcing, og det pekes blant annet på
mediebransjen der mange journalister ikke er ansatt i avisen de skriver for.
Rapporten angir at 250 000 av totalt 2,65 millioner sysselsatte i 2014 ikke var
registrert som arbeidstakere, men kan betegnes som enten selvstendig
næringsdrivende eller frilansere.63
Teknologien gir også økte muligheter for arbeidsgivere til å styre
bemanningsnivået etter kortsiktige endringer i etterspørselen. Menon-rapporten
omtaler dette fenomenet for «walmartisering», på grunn av den amerikanske
butikkgiganten Walmarts bruk av detaljert styring av varebeholdning og
bemanning. Kaffekjeden Starbucks er et annet stort selskap som har tatt i bruk
programvare som forutsier etterspørselen og på kort varsel justerer antall ansatte
på jobb.64

62

«Del godene – men hva gjør vi med delingsøkonomien?», SVs delingsøkonomiarbeidsgruppe, mai 2016.
Menon-publikasjon nr. 14/2016, side 13.
64
New York Times, 13.08.14, «Working anything but 9 to 5».
63
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Det kan bære galt av sted å bruke stabiliteten i antall selvstendig næringsdrivende
som en pekepinn på hvor langt «den nye økonomien» har kommet. Menons tall
viser at det har skjedd en «markant dreining i sammensetningen av de selvstendig
næringsdrivende», med en tydelig nedgang i bl.a. antall innen jordbruk, skogbruk
og fiske, og en motsvarende kraftig økning innenfor personlig tjenesteyting og
IKT-næringen. LO peker også i en rapport på at det i en del utsatte bransjer blir
stadig mer utbredt at tidligere faste ansatte presses til å registrere seg som
selvstendig næringsdrivende.65

DET TEKNOLOGISKE HAMSKIFTETS MULIGHETER
Som vi ser av prognosene over er varehandelen en sektor i arbeidslivet som vil bli
klarest påvirket av teknologiske og organisatoriske skift i næringslivet.
Netthandel med klær, bøker og en rekke andre forbruksprodukter har allerede
overtatt deler av markedet fra den ordinære butikkhandelen. Nå står ansatte i
varehandelen overfor en situasjon der (1) digitale koblingsplattformer slår inn i
bransjen, samtidig som (2) automatisering reduserer behovet for antallet
arbeidstakere knyttet til logistikk og tjenesteproduksjon i varehandelen. I noen
grad kan en imidlertid forvente at økt etterspørsel etter enkelte typer
vareprodukter og generell volumøkning i varehandelen kan dempe nedgangen i
antallet sysselsatte i bransjen.
Det er med andre ord grunn til å anta at den klassiske varehandelen, basert på
enkeltbutikker og større kjedeutsalg, vil ha behov for mindre arbeidskraft i
framtida. Dette er i så fall en utvikling som næringen har til felles med en rekke
bransjer i industrien, der antallet sysselsatte over tid har gått markant tilbake selv
om produksjonen er opprettholdt eller økt. For å håndtere endringene i
rammevilkår, bør fagbevegelsen og næringen gå sammen om å kartlegge
utviklingen i varehandelen best mulig. Ett mulig tiltak fra Handel og Kontors side
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LO, «Notat om ’Samhandlingsøkonomien’», juni 2016.
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kan være å ta initiativ overfor arbeidsgiverorganisasjonene om et bransjeprogram
der partene undersøker problemstillingene omkring automatisering og digital
koblingsvirksomhet i varehandelen på en fyllestgjørende måte.
For HK og fagbevegelsen sin del kan ikke det avgjørende være å holde antallet
sysselsatte innen tariffområdene sine konstant, men å sørge for at de som skal
jobbe i disse bransjene i årene framover har et meningsfullt arbeid og best mulig
sikkerhet for jobbene. I den forbindelse er det viktig å erkjenne at det
teknologiske hamskiftet i varehandelen og arbeidslivet ellers overhodet ikke er
skjebnestyrt eller har deterministiske konsekvenser.66 Det er opplagt risiko for
økt jobbusikkerhet og mer sårbare arbeidsvilkår. Men det er også mulig å bruke de
teknologiske og organisatoriske endringene i arbeidslivet til å skape nye
arbeidsplasser som faktisk gir ansatte gode lønns- og avtaleforhold, større
innflytelse og økt kontroll over egen arbeidshverdag.

FRAMTIDAS ARBEIDSLIV: TILBAKE TIL START?
Dersom digital koblingsvirksomhet brer om seg i så høy grad at det i framtida gir
mening å se på koblingsøkonomien som et toneangivende samfunnsfenomen, så
vil det etter vårt syn medføre en grunnleggende annerledes organisering av
arbeidslivet. Som vi har sett legger digital koblingsvirksomhet opp til et arbeidsliv
der enkeltpersonforetaket tar over den rollen som arbeidstakeren i en bedrift har
hatt fram til i dag.
Det er en utvikling som tar oss tilbake til fortida, til slik forholdet mellom
arbeidstaker og arbeidsgiver var for 150 år siden. I industrikapitalismens
gjennombruddsfase på 1800-tallet var store deler av de viktige ullspinneriene
organisert som industrielt hjemmearbeid der kona i huset selv sto for alt av
arbeidskraft og produksjonsmidler. Her Aschehougs verdenshistorie skildring av
det skandinaviske stueveveriet på 1800-tallet:

66

Francis Sejersted, Norsk idyll? Pax Forlag 2003.
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Håndveversken eide den lille stua der hun utførte arbeidet sitt.
Arbeidsdagene hennes var ofte lange og betalingen dårlig. Kona fikk 14 øre
meteren og klarte å veve 2-3 meter om dagen hvis hun var flittig, og de
milelange vandringene til og fra forleggeren fikk hun ingen betaling for.
Men hun bestemte selv når hun ville veve eller ta opp poteter, eller kanskje
rett og slett sette over kaffekjelen.67

Den gang var det veven, og etter hvert symaskinen og strikkemaskinen, som la
grunnlaget for industrielt hjemmearbeid. I dag kan det være smarttelefon,
hjemme-pc eller personbil som er arbeidsredskapene for den som jobber for seg
selv på oppdrag fra storforetak innen digital koblingsvirksomhet. Etter hvert som
et mer produktivt og organisert arbeidsliv festet grepet utover 1900-tallet, mistet
hjemmeindustrien etter hvert sin økonomiske betydning. Da arbeidsmiljøloven
trådte i kraft i 1977 ble samtidig loven om industrielt hjemmearbeid opphevet,
fordi området loven var satt til å regulere ikke lenger av økonomisk betydning i
dagens samfunn.
Det er verdt å merke seg at det industrielle hjemmearbeidet som oftest ble utført
av dem som befant seg nederst i arbeidslivet. Hjemmeindustrien var preget av
kvinner som levde i vanskelig sosiale kår, med lange arbeidsdager og dårlig
betaling for det utførte arbeid.68 Hvilken status og posisjon i arbeidslivet er i vente
for dem som skal vente på kjøreoppdrag for Uber eller få lov til å frakte en pakke
for Nimber? Mye tyder på at en sterk utbredelse av kontraktørvirksomheten som
følger med digital kobling, vil bringe tidligere tiders ugunstige arbeidsvilkår fra
kapitalismens barndom opp til overflaten igjen i norsk arbeidsliv.
Dette er etter vårt syn et kjernepunkt for diskusjon i det teknologiske hamskiftet
som arbeidslivet i Norge og den vestlige verden nå står midt oppi. Det er

67
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Aschehoug verdenshistorie (1986), bind 11, ss. 51-52.
Store norske leksikon, snl.no. «Industrielt hjemmearbeid», artikkelforfatter Henning Jakhelln.
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forholdsvis enkelt å se at automatisering i tjenesteproduksjonen representerer en
produktivitetsfremmende utvikling i tråd med det vi har sett gjennom de siste
hundre år fra starten av 1900-tallet i norsk arbeidsliv. Når det gjelder digital
koblingsvirksomhet derimot, legger den slik den foreløpig fungerer opp til en
organisering av arbeidskraft og produksjonsmidler i arbeidslivet som antakelig vil
ha en samlet produktivitetsdempende effekt: Det er tale om en regressiv tendens
der alt ansvar for produksjon og salgsinntekter legges hos enkeltpersonen, som
går og venter på oppdrag fra en digital koblingsplattform, uten sikkerhet i form av
ansettelseskontrakt, sikre inntekter og ordinære pensjons- og trygderettigheter.
Dette er en måte å organisere arbeidet på som er den norske arbeidslivsmodellen
fremmed og som antakelig er uforenelig med å være en høyproduktiv bransje i en
velfungerende samfunnsøkonomi over tid. En felles ambisjon for fagbevegelsen,
partene i arbeidslivet og myndighetene bør være å bringe digital
koblingsvirksomhet så vel som automatisering trygt inn i det norske
arbeidslivssystemets former.
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SPØRSMÅL OG ANBEFALINGER
TIL PARTENE I ARBEIDSLIVET
Som siste del av denne rapporten kommer vi med noen spørsmål og anbefalinger
til

forvalterne

av

trepartssamarbeidet

i

arbeidslivet:

Fagbevegelsen,

arbeidsgiverorganisasjonene og de politiske partiene.

SPØRSMÅL TIL NORSKE MYNDIGHETER OG DE POLITISKE
PARTIENE
•

I USA og Europa har Uber og andre markedsaktører innen digital
koblingsvirksomhet blitt møtt med lovforbud og en rekke kraftige reaksjoner
for å ivareta alminnelige standarder i næringsliv og arbeidsliv for øvrig. I
Norge har Høyre og Frp i regjering ikke en gang kommet i gang med
tilsvarende lovregulering når det gjelder blant annet Uber og Airbnb.
Kommer regjeringen og partiene på Stortinget til å gå aktivt inn og regulere
den digitale koblingsvirksomheten, og hvordan tenker en seg at dette skal
gjøres konkret?

•

I USA har domstolene og kollektive søksmål så langt vist seg å være det meste
effektive virkemidlet for å styrke Uber-sjåførenes arbeidsvilkår. Vil
myndighetene og de politiske partiene på Stortinget bidra til at den
kollektive arbeidsretten og muligheten for kollektive sivilrettslige søksmål
kan bli relevante verktøy i møte med koblingsvirksometens
forretningsmodeller også i Norge?

•

Et sentralt punkt i Ubers forretningsmodell er å unngå enhver form for
arbeidsgiveransvar overfor oppdragssjåførene sine. Vil myndighetene og
partiene Stortinget i samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet bidra til å
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utforme en ny og breiere definisjon av arbeidsgiverbegrepet som også kan
komme til anvendelse i Norge?

SPØRSMÅL TIL ARBEIDSGIVERNE
•

Digital koblingsvirksomhet for blant annet persontransport,
overnattingssteder og levering av dagligvarer til private hjem er et
forholdsvis nytt fenomen som i liten grad er lovregulert i Norge. Hva vil
arbeidsgiverne og deres organisasjoner gjøre for å motvirke at deres
medlemsbedrifter blir utkonkurrert av aktører som opererer på tvers av
etablerte konkurranse- og rammevilkår?

•

Digital koblingsvirksomhet og automatisering av vare- og tjenesteproduksjon
vil trolig føre til markant nedgang i antall arbeidsplasser innenfor
varehandelen og tilstøtende tariffområder i Handel og Kontor i et 10-15 års
perspektiv. Samtidig vil det være åpninger for å bruke teknologien til en
organisering av arbeidet som gir mer meningsfylte og bedre arbeidsplasser i
framtida. Vil arbeidsgiverne og deres organisasjoner vurdere gå i lag med
fagbevegelsen om et bransjeprogram for varehandelen om utfordringer og
muligheter som teknologiutviklingen som bransjen nå står midt oppi?

TRE ANBEFALINGER TIL FAGBEVEGELSEN
Vi vil trekke fram tre områder der fagbevegelsen har en jobb å gjøre for å ivareta
arbeidstakernes og medlemmenes interesser i et arbeidsliv der teknologien åpner
for økt koblingsvirksomhet og mer automatisering.
•

Det er behov for mer kunnskap, analyse og ikke minst diskusjon i
fagbevegelsen om hva det teknologiske skiftet i retning automatisering og
digital koblingsvirksomhet innebærer for arbeidstakerne og norsk arbeidsliv.
Særlig viktig er spørsmålet om hvordan omfanget av kortsiktige
arbeidsoppdrag, formidlet gjennom digital koblingsvirksomhet, vil påvirke
38

RAPPORT

1: 2016 – KOBLINGSVIRKSOMHET ELLER DELINGSØKONOMI?

sentrale forhold som produktivitet, ansettelsesforhold og enkeltbedriftenes
posisjon i det norske arbeidslivssystemet.
•

Fagbevegelsen bør aktivt ta stilling til hva slags lovregulering og ikke minst
myndighetskontroll som trengs for å kunne regulere den digitale
koblingsnæringen på et vis som ivaretar arbeidstakernes ansettelses- og
arbeidsmiljøvern.

•

Den teknologiske utviklingen åpner også for nye verktøy for fagbevegelsens
organisasjonsarbeid i arbeidslivet. For Handel og Kontor, andre fagforbund og
frivillige organisasjoner er det mulig å ta i bruk effektive mobilapplikasjoner
for å spre informasjon og påvirke folks handlingsvalg på et faglig-politisk
snarere enn kommersielt grunnlag, som for eksempel en app om i hvilke
bransjebedrifter det eksisterer tariffavtale. Prosjektene LO selvstendig og
HKs arbeid for å organisere enkeltpersonforetak bør suppleres med en
dyptgående strategi for hvordan fagbevegelsen kan nå ut til og organisere
tusener av oppdragstakere og kontraktører, som står uten en fast
arbeidskontrakt og en bedrift å forholde seg til som arbeidsgiver, i årene
framover.
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