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Deilihagkerfið 

Fjárvæðing örfrumkvöðlanna 

Örn D. Jónsson 
Rögnvaldur J. Sæmundsson 

“…there are laws for people and there are laws for business but you are a new 
category, a third category – people as businesses. As hosts, you are micro-
entrepreneurs and there are no laws written for micro-entrepreneurs.”   

     Brian Chesky, Airbnb 

 

Inngangur 

Tilkoma deilihagkerfisins hefur vakið mikla athygli og ekki að ástæðulausu. Fyrirtækið 
Airbnb hefur selt yfir 20 milljónir gistinótta í 190 löndum og yfir 34.000 borgum 
(Airbnb, 2014). Það selur orðið fleiri gistinætur en stærstu hótelkeðjur heims og það 
án þess að eiga svo mikið sem einn sófa. Airbnb er eitt þeirra fjölmörgu fyrirtæja sem 
teljast til þessa nýja fyrirkomulags og fyrirtækjaflóran er bæði fjölþætt og er á hraðri 
siglingu. 

Viðskiptalíkanið er einfalt: að virkja almenning og gefa honum færi á að breyta 
þeim hlutum eða aðstöðu sem fólk hefur til ráðstöfunar og afla tekna. Það er til mikils 
að vinna vegna þess að það sem er hvað eftirsóttast, hús og farartæki, nema um 40% 
af útgjöldum heimilanna hérlendis (Hagstofa, 2013). 

Eitt af mörgum viðbrögðum einstakra íbúa og samfélagsins í heild við efnahags-
hruninu 2008 hefur verið að auka ráðstöfunartekjur utan hefðbundins markaðar og án 
aðkomu stjórnvalda. Að vissu marki má skilja stöðuna sem svo að frumkvæði og 
framtak hafi fengið aukið vægi en það má líka segja sem svo að um sé að ræða sérhygli 
hóps sem af útsjónarsemi bætir stöðu sína hér og nú, en gerir jafnframt kröfur til þess 
baklands em samfélagið leggur til.  

Áhersla er á aðgengi fremur en eign en um leið má segja sem svo að hér sé á 
ferðinni vaxandi sérhygli þar sem einstaklingar og hópar hagnast á því að selja aðgang 
að þeim hlutum eða aðstöðu sem þeir eiga eða hafa ráðstöfunarrétt yfir. Málið er ekki 
svo einfalt því að baki liggur langvarandi tækniþróun sem teygir sig út fyrir mörk 
þjóðríkisins og víðtækari færni sem má nýta með hugvitssamlegum hætti og það án 
mikils tilkostnaðar; helstu leikararnir eru örfrumkvöðlar og svokallaðir „pro-
sumers“  með áhættufjárfesta Kísildalsins sem fjárfesta.  

Deilihagkerfið 

Hér verða kynnt nokkur af lykilhugtökum deilihagkerfisins. Meginstofnanir þess 
eru ,samfélagsmiðlarʻ (social media), ,jafningjaskiptiʻ (peer to peer), ,netvangarʻ (platforms), 
hópfjármögnun (crowd sourcing), ,rafrænt markaðstorgʻ (electronic market place), 
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og ,samneyslaʻ (collaborative consumption). Gerandinn er ,örfrumkvöðullinnʻ (micro en-
trepreneur) sem er í senn framleiðandi og neytandi (prosumer).  

Heildarútkoman er tvíþætt; aðgengi hefur meira vægi en eign; það er hægt að stunda 
rafræn samskipti hvar og hvenær sem er í raun og notfæra sér þau til að auðvelda 
viðskipti og greiða fyrir þau á vettvangi. Skiptakostnaður hefur lækkað vegna þess að 
þau eru netleiðis/óefniskennd. Útgjöld  almennra þátttakenda deilihagkerfisins eru að 
öllu jöfnu lítil og fjölmargir koma að fjármögnun verkefna.  

Fyrirtækin sem eru mest áberandi í deilihagkerfinu byggja starfsemi sína á því að 
halda fastakostnaði í lágmarki, eða réttara sagt, eiga lítið sem ekkert. Tilkostnaðurinn, 
ef frá er talinn þróunarkostnaður, felst í að veita hér og nú þjónustu þar sem ókunnugir 
geta treyst á að skiptin séu örugg og skilvirk, að ná til sem flestra í gegnum kennitölu 
þeirra á sem auðveldastan hátt (þú hoppar upp í bíl nærri þér, greiðir fyrir þann tíma 
sem það tekur að kom þér á áfangastað; þú ert á götuhorni í borg og kannar hvaða 
gistingu er að fá, hvar og á hvaða verði). Hnattræn markaðssetning er aftur á móti 
kostnaðarsöm og mótstaða mikil víðast hvar. Deilihagkerfið er þó komið til að vera og 
vex ört (Olson og Connor 2013; Wang, 2013).  

Deilihagkerfið og leikreglur þess 

Í byrjun fjármálakreppunnar sem hófst árið 2008 losuðu þeir sem höfðu aðstöðu til 
þess sig undan skuldum með því að flytja í minni íbúð, forðast kaupleigu, draga að 
selja bílinn og hjóla í vinnuna. Skiptimarkaðir á borð við Barnaland urðu vinsælir og 
jafnvel það að rækta garðinn heima við, hvað svo sem segja má um fjárhagslega 
þýðingu þess.  

Sérstaða deilihagkerfisins felst í því að það er í senn utan og innan þjóðríkisins og 
nær til fjölmargra víðsvegar og gerir þá að ,örfrumkvöðlumʻ. Fólk sem vinnur að eigin 
frumkvæði og á eigin ábyrgð stundar jafningjaskipti fyrir tilstilli þriðja aðila. Þær 
breytingar sem deilihagkerfið vísar til eru margbrotnar og flóknar en þó ekki meira en 
svo að nokkur þeirra fyrirtækja sem talin eru tilheyra deilhagkerfinu eru metin á tug-
milljarða dollara. Airbnb er aðeins eitt þeirra fyrirtækja sem tilheyra þessum heimi og 
hafa vaxið með örskotshraða. Uber, nokkurra ára gömul bílaleiga, er metið á yfir 18 
milljarða dollara. Facebook keypti Whatsapp fyrir 10 milljarða dollara. Airbnb er metið 
á 10 milljarða dollara (Kuchler, 2014).  

Spyrja má hvort hér sé að verða til nýtt kerfi sem er í grundvallaratriðum ólíkt því 
sem fyrir er eða með öðrum orðum ný útgáfa af kapítalisma (Ritzer og Jurgenson, 
2010). Orðfærið bendir til þess; samneysla á jafningjagrunni. Hver og einn getur orðið 
virkur þátttakandi á netvöngum heimsins á eigin forsendum og stundað örugg við-
skipti. Svo notast sé við orðfæri Kísildalsins er um að ræða ,fjárvæðinguʻ (monetization) 
samveru og samskipta nærsamfélagsins. 

Lykilstofnanir og leikreglur deilihagkerfisins eru eftirfarandi: 
 
Netvangar (platforms) eru markaðstorg einstaklinga sem stuðla að skiptum á vörum 
og þjónustu milli jafningja. 
Örfrumkvöðlar (micro entrepreneurs) eru einstaklingar eða lítil fyrirtæki sem bjóða 
fram vörur og þjónustu á þessum netvangi. 
Jafningjar (peers) eru einstaklingar sem fara fram á að kaupa, leigja og neyta utan 
hefðbundins markaðar. 
 
Yfirleitt gegnir umsýsluaðili milligönguhlutverki þegar greiðsla fer fram. Umsýslu-

aðilinn fer oft fram á umboðslaun frá öðrum hvorum viðskiptaaðilanum en þó ekki 
alltaf.  
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Nánast öll lykilfyrirtæki deilihagkerfisins eiga uppruna sinn á San Francisco-
svæðinu og byggja á þeirri samvist sem þar hefur þróast áratugum saman, bæði tækni-
legri og félagslegri. Flóinn er einskonar tilraunastöð frumkvöðla Kísildalsins studd 
áhættufjárfestum í Palo Alto. 

Tæknilegar forsendur fyrirkomulagsins 

Fyrirkomulag deilihagkerfisins byggir á röð tækninýjunga á þremur sviðum. Fyrst ber 
að nefna tækni veraldarvefsins en veraldarvefurinn opnaði nýja möguleika til hnatt-
rænna boðskipta. Þar má nefna samskiptastaðla til að flytja upplýsingar til og frá 
vefþjónum, samskiptastaðla sem gera kleift að deila efni milli nettengdra einkatölva og 
viðmót sem er auðvelt í notkun, ásamt tækni til að leita á árangursríkan hátt á gjör-
völlum veraldarvefnum.  

Í öðru lagi hafa byggst upp mjög víðtæk og öflug gagnaflutningsnet. Grunnurinn er 
stórt fastlínunet en við það hefur bæst mjög umfangsmikið fjarskiptanet sem leyfir 
þráðlausa gagnaflutninga allstaðar í stærri borgum og víða utan þeirra. 

Í þriðja lagi hafa framfarir í rafeinda- og tölvutækni leitt til nettengdra snjallsíma 
með öflugu grafísku notendaumhverfi sem er stýrt með aðstoð snertiskjás. Í gegnum 
fjarskiptakerfið og með aðstoð GPS staðsetningartækis í símunum er unnt að taka tillit 
til staðsetningar símans þegar upplýsingar eru sóttar á veraldarvefinn og bjóða upp á 
staðbundnar upplýsingar, þ.m.t. tilboð.  
Þessi þrjú atriði gera notendum kleift hafa greiðan aðgang að netvöngum, svo sem 

Facebook og Airbnb, hvar sem er og hvenær sem er, og netvangarnir geta aðlagað 
upplýsingarnar að stað og stund. 

Almennt aðgengi að háhraðaneti samþætt öflugum leitarvélum gerir kaupendum og  
seljendum kleift að ná saman á netvangi og þar með myndast fjölmörg og misstór 
markaðstorg, óháð staðsetningu, með GPS sem gerir kaupendum og seljendum mögu-
legt að versla með farsímum og snertiskjám, og þetta auðveldar samhæfingu sam-
gangna og þjónustu sem styðst við orðspor. Appvæðingin hefur síðan gert kleift að 
afla upplýsinga hér og nú og taka ákvarðanir samkvæmt því.  

Í stuttu máli má segja að veraldarvefurinn sem opnaði fyrir hnattræn boðskipti hafi 
breyst í samfélagsmiðil, netvanga gerenda til ná saman á markaðstorgum þar sem jafn-
ingjar geta átt í viðskiptum. Það er í höndum jafningja að versla og þeir meta trú-
verðugleika hver annars með hliðsjón af viðskiptasögu mótaðilans (Sundararajan, 
2014).  

Í vissum skilningi má segja sem svo að búíð sé að ‘fjárvæða’ (monetize) nærsam-
félagið. Í stað þess að lána nágrannanum sláttuvélina er honum nú boðið tækið til 
afnota gegn vægu gjaldi. Skiptin þurfa ekki að fela í sér kunningjatengsl sem einkenna 
nærsamfélagið jafnvel þó að Rachel Botsman og Roo Rogers (2010) hafi upphaflega lagt 
á það áherslu samkvæmt kjörorðinu „Mitt er þitt” . Lisa Gansky (2010) vill meina að í 
framtíðinni muni fyrirtæki og fólk almennt leggja aukna áherslu á að deila með sér, 
hlutum og verkum. 

Eins og svo oft áður má segja að varla sé um nýjung að ræða. Það mætti segja sem 
svo að hér væri á ferðinni amerísk útgáfa af jafnaðarmennsku. Hugmyndafræðilegu 
forsendurnar eru þegar til staðar og heimasíður frumkvöðlanna mynda bæði ríkuleg og 
virk tengslanet en þegar færðar eru fréttir af deilihagkerfinu er yfirleitt fjallað um 
tekjuþáttinn, öran vöxt fyrirtækjanna og sérhagsmuni þátttakenda. 

Ef netvæðingin er skoðuð má greina á milli þriggja tímabila: upplýsingaveitnanna, 
þar sem gagnvirkum upplýsingum er miðlað netleiðis; tilkomu samfélagsmiðilsins Web 
2.0;  og eiginlegra viðskipta í hlutveruleikanum. 
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Þáttur áhættufjárfestisins 

Áhættufjárfestar gegna lykilhlutverki í deilihagkerfinu. Hér verða aðeins tekin tvö 
dæmi: Seuquia Capital og Airbnb/Ebay/Joie de Vivre. 

Seuquia Capital fjárfestir aðeins í fyrirtækjum sem geta orðið verulega stór ef vel 
tekst til. Áhættufjárfestarnir selja þegar ásættanlegur arður af fjárfestingunni hefur 
náðst en taka ekki þátt í rekstri til langst tíma. Áhættan felst í því að sjá möguleikana 
snemma og taka mjög virkan þátt í fyrstu.  

Engelbart, sem vann hjá Xerox Parc, hannaði fyrstu músina og náði til sín einka-
leyfinu. Einkatölva Xerox var fyrsta tölvan á markaði en of dýr. Verkefnið var að gera 
einkatölvuna ódýrari, notendavænni, flottari. Steve Jobs sá möguleikana (stærð, not-
endavænt viðmót og músin). Markmiðið var að gera tölvuna ódýrari, músina notenda-
vænni, hönunina flottari og fylgja síðan eftir með kraftmikilli markaðssetningu. Hvað 
Google varðar var það algrím sem bauð fram markvissari leitartækni. Leiðin til að ná 
forskoti á markaði var að bjóða forritið án auglýsinga (sem voru pirrandi). Seuquia 
Capital  hefur átt þátt í að stofna og þróa mörg af þeim fyrirtækjum sem eru skráð á 
NASDAQ verðbréfamarkaðinn, alls verðmetin á yfir 20% af þeim sem þar er að finna 
(Anders og Konrad, 2014). 

Viðskiptahugmynd Airbnb, sem eitt að fjölmörgum fyrirtækjum sem talin eru til 
deilihagkerfisins, er að veita aðgang að íbúðum staðsettum á eftirsóttum stöðum og 
bjóða eigendum þeirra að gerast örfrumkvöðlar, láta þá sjá um verkið en sjá sjálft um 
tengingu við viðskiptavininn, regluverkið, gagnlega umgjörð og tryggja greiðslur. Hug-
myndin er augsýnilega vel heppnuð.  

Næsta skref er að ganga til samstarfs við tvo öfluga frumkvöðla, John Donahoe, 
stofnanda Ebay, og Conley sem stofnaði Joie de Vivre-hótelkeðjuna í San Francisco. 
Saman eru þeir að þróa heildarpakka sem tekur til nánast allra þátta ferðalagsins: 
húsnæði, ferð frá flugvelli, ábendingar um góða veitingastaði, jafnvel að bera töskur 
fólks sem á í vandræðum með slíkt, gegn vægu gjaldi að sjálfsögðu. Við kerfi Airbnb 
bætir Ebay margra ára viðskiptareynslu og umfangsmiklum kortaviðskiptum, Conley 
hugmyndaríku innsæi í ferðaþjónustun (Carr, 2014). Ætlunin er að fjárvæða nokkra af 
stærstu netvöngum samfélagsmiðlanna. 

„Prosumer“ 

Fútúristinn Alvin Toffler (1980) bjó til hugtakið ,prosumerʻ þar sem  neytandinn í  
hlutverki kaupandans tekur að sér verkefni sem áður voru hluti framleiðslu og 
dreifingar og lýkur verkinu; búð verður að kjörbúð; kjörbúð að lágvöruverslun, 
verslun almennt að netverslun. Viðskiptalíkanið hefur verið þróað á hugvitssamlegan 
hátt hjá IKEA; varan er beinlínis hönnuð með hliðsjón af aukinni  fjarlægð á milli 
framleiðslu og sölu. Seljandinn tekur mið af takmarkaðri verkkunnáttu kaupandans. 
Sjálfsafgreiðsla er að öllu jöfnu kaup kaups, lægra verð án verulegrar fyrirhafnar. Alvin 
Toffler lítur á fyrirkomulagið fremur þröngt eða sem hluta af markaðssetningarferlinu. 
Viðskiptavinurinn tekur þátt í að hanna eða aðlaga vöruna til samræmis við þarfir sínar.  

Georg Ritzer þakkar Toffler ábendinguna og telur að samþætting framleiðslu og 
neyslu hafi fengið aukið vægi með tilkomu samfélagsmiðlanna (eða þess sem Tim 
OʼReilly (2005) gaf yfirheitið WEB 2.0). Netverjinn verður eiginlegur gerandi og 
þátttakandi á þeim netvangi (platform) sem hann sækir. Prosumption, samkvæmt túlkun 
Ritzers og Jurgensen (2010), er þá að veraldarvefurinn hefur þróast frá því að vera 
samskiptaleið yfir í að vera aragrúi netvanga sem drifnir eru áfram af frjálsu vinnu-
framlagi þátttakendanna. Þetta hefur verið kallað „lýðvæðing nýsköpunar“ (von 
Hippel, 2005). Hópur netverja eða þeirra sem upphaflega gerðust virkir á netinu 
þróaði eigið stýrikerfi, Linux, sem er lýsandi dæmi um þetta. Linux-stýrikerfið byggir á 
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leikreglum ,stafræns frelsisʻ (creative commons) en var að grunni til tæknilegs eðlis í 
upphafi og aðeins á færi innvígðra. 

Um Wikipedia gegnir öðru máli. Það er  opinn netvangur slíkra netverja. Wikipedia 
er orðið það öflugt þekkingarsamfélag að upphafsmenn þess vilja meina að hér sé um 
sérstakt hagkerfi að ræða, ‘Wikinomy’. Þarna gerast neytendur framleiðendur, en það 
allt eins hægt að líta á þessi nýju tengsl þannig að viðskiptalífið hafi hag af sjálfboða-
liðum netvanganna. Andrew Keen (2007) nefnir þetta kaldhæðnislega „trúarreglu 
áhugamannsins“ (The Cult of the Amateur). Facebook og Ebay hafa nánast fengið sjálf-
stætt líf drifin áfram af inntaki boðskiptahópa. 

Prosumption, í skilningi Tofflers, er aðferð þar sem hefðbundin fyrirtæki auka 
framlegðina með því að fá neytendur til að vinna verk sem áður voru hluti framleiðslu 
og dreifingarnets þeirra. En í skilningi Tapscott og Williams (2008) eru þessir netverjar 
virkir þátttakendur í að auka verðmæti þess efnis sem er öllum aðgengilegt á netinu, 
sjálfboðaliðar á eigin forsendum og leggja sérþekkingu sína í púkk á netvangi á við 
Wikinomics. Vefurinn breytist í samfélagsmiðil. Samfélagmiðlarnir eru þá netvangar 
gerenda sem að hluta til eru „sjálfboðaliðar“. Framlag þerra til netheimsins er öllum 
aðgengilegt án endurgjalds. 
Það hefur alllengi verið ljóst að hér felast viðskiptatækifæri, en allt fram að tilkomu 

deilihagkerfisins hafa þau reynst erfið í framkvæmd. Skráning á markaði þýðir að sjálf-
sögðu að fjárfestingin verður að skila arði og enn sem komið eru tiltölulega fá dæmi 
um það. Ársfjórðungslega er beðið eftir upplýsingum hvernig það gengur að selja aug-
lýsingar á Facebook, eða hvort Twitter hafi skilað hagnaði (Wilhelm, 2014). Hér er að 
finna þá spennu sem einkennir núverandi stöðu samfélagsmiðlanna. Það er búið að 
leggja gífurlega fjármuni í uppbyggingu hnattrænna netvanga af ýmsum toga, þróa þá, 
gera þá aðgengilegri og öruggari. Til þessa hafa auglýsingar verið mikilvægasta 
tekjulindin. Samkeppnin á auglýsingamarkaði hefur þýtt að eigandi netvangsins nær til 
vænlegs kaupanda með skilvirkum hætti, en netverjinn, sem er fyrir löngu farinn að 
upplifa netvangana sem gæði án endurgjalds, bregst illa við of mikilli ágengni. Þarna 
ríkir spenna sem fer sífellt vaxandi. Auglýsingar sem gefa sterkt til kynna að aug-
lýsandinn „þekki þig“ og fylgist náið með neysluhegðun þinni minnir óþægilega á 
„stóra bróður“ Orwells. Vænlegasta leiðin til að vinna á þessari spennu er áskriftar-
fyrirkomulagið og það á eftir að koma í ljós hvort það tekst. 

Örfrumkvöðullinn 

,Örfrumkvöðullinnʻ (micro-entrepreneur) er einyrki eða smáhópur sem nýtir samfélags-
miðlana með samþættum persónulegum tengslum nærsamfélagsins til að afla tekna. 
Fólk almennt er farið að treysta netviðskiptum, viðskiptakostnaður hefur stórlækkað á 
fjölmörgum sviðum. Stöðumat örfrumkvöðla er að það sé réttara að auka ráðstöfunar-
tekjur sínar hér og nú fremur en að stunda almenna launavinnu, Örfrumkvöðullinn er 
verktaki sem vinnur verkefni sem hann fær miðlað í gegnum sýndarheima og tekur að 
sér í raunheimum.  

Í huga örfrumkvöðulsins er það nánast hjáleið að stofna fyrirtæki, að þurfa að 
standa í því að hafa fólk í vinnu og, enn verra, að vinna fyrir bankana til að borga 
peninga til baka sem teknir voru við stofnun fyrirtækisins. Sú myndlíking að fyrirtæki 
sé fræ sem ætlað er blómstra er misvísandi og markmiðið, að láta þúsund blóm 
blómstra, hugmyndafræðileg tímaskekkja; að stofna fyrirtæki sem vísi að einhverju sem 
gefur vel af sér þegar viðskiptahugmyndin hefur orðið að veruleika og verið unnin það 
langt að hægt sé að vænta afraksturs þegar fram í sækir. 

Samfélög örfrumkvöðla eru hraðvaxandi  „fyrirtækjaflóra“ sem er að finna víða um 
heim, tekur til fjölda sviða atvinnulífsins og líkist einna helst möbius-strengjum svo að 
erfitt er að greina hvað er fyrir utan og hvað innan (Badger, 2013). 
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Lokaorð 

Tilkomu deilihagkerfisins í San Francisco má líta á sem vísbendingu um það sem 
koma skal; hvernig netvangarnir, sem eru orðinir sýndarheimar sem flest fólk lifir í eru 
að opna á fjárvæðingu almennra samskipta. Verðmiðinn sem settur er á helstu fyrir-
tæki deilihagkerfisins segir til um þær væntingar sem fjárfestar sjá í stöðunni. Það segir 
sig sjálft að grunsemdir eru um að nú sé að myndast ný netbóla en það þýðir þó ekki 
að umskiptin séu ekki teikn um viðvarandi breytingar á lykilstofnunum vestrænna 
þjóðfélaga; um breytt lífsmynstur á þeim svæðum sem skiptafyrirkomulagið er komið 
hvað lengst; að umskiptin eru veruleg og áhrifin hraðvaxandi mjög víða um heiminn. 
Það er of langt gengið að túlka tilkomu deilihagkerfisins sem nýja útgáfu af kapítal-

isma og enn síður sem samvinnuhreyfingu eða gera Bandaríkin sósíalísk.  Umskiptin 
eru hins vegar enn ein birtingarmynd þeirra möguleika sem tilkoma örgjörvans hefur 
orðið táknmynd fyrir. 

Netverjar hafa með samtakamætti og frumkvæði ráðið ferðinni og hafa gert þeim 
fjárfestum sem hingað til hafa að stórum hluta fjármagnað þróunina kleift að ná inn 
arði, fjárvæða netvangana eins og það er almennt kallað. Deilihagkerfið gerir neyt-
endur að framleiðendum, verktökum sem sjá fjölþætta möguleika á að auka ráð-
stöfunartekjur sínar. Mikilvægasti þátturinn hér er að setja verðmiða á tengsl sem áður 
voru án endurgjalds. Kunningjasamskipti nærsamfélagsins, sem við upphaf sam-
skiptanna voru jafningjaskipti án endurgjalds, verða peningaviðskipti í umboði þriðja 
aðila utan hefðbundins markaðar. Með samfélagsmiðlunum hefur viðskiptakostnaður 
á fjölmörgum sviðum snarlækkað. Skiptin sem upphaflega voru túlkuð sem samneysla 
jafningja og eru það enn einkennast æ meira af sérhygli án samfélagslegrar ábyrgðar. 
Það er orðið aðkallandi að fá innsýn í það sem nú er að eiga sér stað, greina 
möguleikana, sem ótvírætt eru jákvæðir, vinna á ágöllunum og finna leiðir til að gera 
deilihagkerfið og netvanga að athafnasvæði uppbyggilegra framkvæmda.  
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