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Útdráttur 

Ör tækniþróun og máttur internetsins hafa umbylt heimi viðskipta á undanförnum 

áratugum. Upplýsingamiðlun og samskiptamöguleikar í krafti tækninnar hafa skapað ótal 

tækifæri til nýsköpunar, en þeim hafa líka fylgt nýjar áskoranir. Ein þessara nýjunga er 

gigghagkerfið - nýstárlegt viðskiptaumhverfi sem einkennist af samskiptum kaupenda og 

seljenda þjónustu í gegnum netvanga, með skömmum fyrirvara. Seljendurnir, sem nefndir 

eru netvangsstarfsmenn, fá greitt fyrir hvert verk í senn og eru í flestum tilvikum 

verktakar. 

Þótt gigghagkerfið sé nýtt, þá hefur það nú þegar haft áhrif á atvinnuumhverfi í þeim 

ríkjum sem það er að finna. Rannsóknir benda til þess að það sé komið til að vera og muni 

halda áfram að vaxa á næstu árum. Gigghagkerfið hefur þó ekki enn náð skriði á Íslandi. 

Markmið ritgerðarinnar var bæði að gera grein fyrir aðdraganda og umhverfi 

gigghagkerfisins og fjalla um það í samhengi við íslenskan vinnumarkað. Leitast var við að 

skýra hvers vegna gigghagkerfið væri ekki lengra komið á Íslandi og meta hvort aðstæður 

á Íslandi væru vænlegar fyrir netvangsfyrirtæki. Byggt var á rituðum heimildum og 

eigindlegri rannsókn, sem framkvæmd var sérstaklega til að leggja mat á íslenskar 

aðstæður. Tekin voru viðtöl við áhrifafólk á íslenskum vinnumarkaði, fulltrúa stéttarfélaga 

og hagsmunasamtaka. 

Helsta niðurstaða rannsóknarinnar var sú að stéttarfélög hafa ekki gert ráðstafanir eða 

markað sér skýra stefnu gagnvart netvangsstörfum, aðra en þá að frekari rannsókna og 

undirbúningsvinnu sé þörf til að bregðast við hugsanlegum áskorunum sem slíkum 

störfum kunna að fylgja. Meðal slíkra áskorana er sú staðreynd að gigghagkerfið 

samræmist illa núverandi skipulagi á vinnumarkaði. Ályktað var að aðstæður á Íslandi 

stæðu ekki í vegi fyrir innreið gigghagkerfisins.  
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1  Inngangur 

Mannkynssögunni er skipt í kafla sem markaðir eru af byltingum. Þegar maðurinn beislaði 

eld, hóf búskap, lærði að prenta og fann upp rafmagn, þá breyttist heimurinn ekki aðeins, 

heldur byltist. Afleiðingarnar urðu fleiri og óvæntari en nokkurn hefði grunað. 20. öldin 

var öld tækninnar og í kjölfar uppfinninga á borð við tölvuna hafa byltingarnar orðið tíðari 

en nokkru sinni fyrr. Mesta bylting okkar tíma er tilkoma internetsins, tækninnar sem 

tengdi okkur saman. Internetið braust fram eins og stórfljót sem fann sér nýjan farveg. 

Það opnaði nýja vídd í mannlegu samfélagi og breytti samskiptaháttum varanlega. Við 

árbakkann hefur sprottið nýtt líf, fjöldamörg fyrirbæri sem ómögulegt hefði verið að spá 

fyrir um áður en internetið kom til. Ásjóna landslagsins er gjörbreytt og breytist enn.  

Nú þegar hafa áhrif internet-tækninnar á viðskipti verið stórkostleg, þótt færa megi 

rök fyrir því að byltingin sé aðeins nýhafin. Á komandi árum og áratugum verður 

spurningum svarað, er varða grundvallaratriði viðskipta. Telja má víst að með aukinni 

sjálfvikni muni eðli fjölmargra starfa breytast og að þau muni í auknum mæli færast úr 

höndum manna til véla. Ef til vill munu ný störf og tækifæri verða til og jafnvel mun sá 

dagur koma þegar hugmyndir um mannleg störf eða miðstýrðan rekstur heyra sögunni 

til. Þessi raunveruleiki hefur ekki enn runnið upp en vísbendingarnar eru ótvíræðar.  

Ritgerð þessi mun ekki svara öllum þeim áleitnu spurningum er varða framtíð 

tækninnar og viðskipta. Í henni verður hins vegar leitast við að varpa ljósi á eitt þeirra 

fyrirbæra sem hafa nýlega litið dagsins ljós; gigghagkerfið (e. gig economy), sem knúið er 

áfram af svonefndri netvangsvinnu (e. platform work), nýstárlegu vinnufyrirkomulagi sem 

hefur náð miklum vinsældum á stuttum tíma, en líka vakið upp fjölmargar spurningar. 

Markmið ritgerðarinnar er tvíþætt. Annars vegar að gera grein fyrir aðdraganda og 

umhverfi gigghagkerfisins. Hins vegar að fjalla um þessar breytingar í samhengi við 

íslenskan vinnumarkað.  

Áhrifa gigghagkerfisins hefur gætt víða um heim og þau hafa verið rannsökuð á 

undanförnum árum, þ.á.m. á Norðurlöndunum. Nýleg dæmi sanna að netvangsvinnu 

fylgja áskoranir og að viðbrögð stjórnvalda geta skipt höfuðmáli fyrir það hvort 

vinnufyrirkomulagið nái að skjóta rótum í samfélaginu. Ritgerð þessi útlistar þessar 
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áskoranir og greinir frá ráðstöfunum og væntum viðbrögðum stéttarfélaga sem og 

viðhorfi hagsmunasamtaka, samkvæmt eigindlegri rannsókn. Leitast var við að svara 

svofelldri rannsóknarspurningu: 

Ø Eru aðstæður á Íslandi vænlegar fyrir fyrirtæki sem nýta sér vinnufyrirkomulag 
gigghagkerfisins í sínum rekstri? 

Einnig var leitast við að svara spurningum um stöðu og framtíð gigghagkerfisins á 

Íslandi og í nágrannalöndum. Stuðst er við dæmi frá Evrópuríkjum og Bandaríkjunum. 

Þaðan koma mörg af leiðandi fyrirtækjum gigghagkerfisins og þar er þroskaður markaður, 

sem draga má lærdóm af.  

Ritgerðinni er skipt í nokkra hluta. Kafli 2 fjallar um uppruna og skilgreiningu 

gigghagkerfisins, kosti þess og ókosti, stærð og sögu. Kafli 3 snýr að Íslandi og fjallar um 

íslenskan vinnumarkað og gigghagkerfi Íslands. Í kafla 4 er greint frá rannsóknaraðferðinni 

sem var beitt og í kafla 5 eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Loks eru helstu atriði 

dregin saman í umræðu og lokaorðum, köflum 6 og 7. Þessi umfjöllunarefni eru 

nauðsynleg forsenda fyrir því að unnt sé að svara rannsóknarspurningunni og ná 

markmiðum ritgerðarinnar.  

Á tímum örra breytinga er mikilvægt að sýna bæði festu og sveigjanleika. Festu til að 

gæta þess að gildi samfélagsins verði ekki fótum troðin. Sveigjanleika til að fanga þau 

tækifæri sem breytingarnar boða. Samanlagðan mátt tækninnar og markaðsaflanna 

verður erfitt að beisla eða á einhvern hátt standa í vegi fyrir, en það er ábyrgð samtímans 

að fylgja tækninni úr vör og reyna að tryggja að hún verði manninum til bóta frekar en til 

tjóns. Hagur neytenda og vinnumarkaðar - samfélagsins alls - er í húfi. 
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2 Tækniknúin nýsköpun í viðskiptum 

Sú samsuða tækni og viðskipta, sem hér verður fjallað um, er í stöðugri og örri þróun. Því 

fylgir að fjöldi hugtaka hafa myndast sem oft og tíðum eiga við um sama hlutinn. Í 

einhverjum tilvikum eru ekki til staðar ótvíræð íslensk heiti á mikilvægum hugtökum, enda 

birtast þau stundum hraðar en íslenskt mál nær að átta sig. Ótækt er að skýra frá öllum 

þeim hugtökum sem tengjast málaflokknum með einum eða öðrum hætti í ritgerð af 

þessari lengd. Því er hér einungis greint frá þeim sem þarf, til að skýra viðfangsefnið og 

gera það aðgengilegt.  

Gigghagkerfið og netvangsvinna eru meginviðfangsefni þessarar ritgerðar. 

Gigghagkerfið lýsir viðskiptaumhverfi þar sem einstaklingar eða fyrirtæki skiptast á vinnu 

gegn gjaldi í gegnum netvanga (e. internet platforms) sem tengja saman verksala og 

viðskiptavini. Viðskipti, sem flokkast innan gigghagkerfisins, fara fram með stuttum 

fyrirvara og greitt er fyrir hvert verk í senn (Lepanjuuri, Wishart og Cornick, 2018). 

Gigghagkerfið er stundum notað sem annað heiti á hinu svonefnda deilihagkerfi, en í raun 

er það aðeins hluti af því, eins og fjallað er um í kafla 2.2. Vinna innan gigghagkerfisins er 

gjarnan nefnd giggvinna (e. gig work), en hér verður einkum stuðst við orðið 

netvangsvinna, til að lýsa henni. Netvangsvinna er víðtækt heiti sem nær yfir alla vinnu 

sem er skipulögð í gegnum netvanga (Forde o.fl., 2017). 

Ítarlegri skýringar á hugtökum munu fylgja í næstu köflum. Áður en lengra er haldið 

ber þó að kynna tvö grundvallarfyrirbæri til leiks: Hópvirkjun (e. crowdsourcing) og 

jafningjaskipti (e. peer-to-peer, P2P). Hópvirkjun var fyrst skilgreind af blaðamönnum 

Wired-tímaritsins árið 2006. Hugtakið lýsir því þegar fyrirtæki leita til lauslega skilgreindra 

og stórra hópa, sem standa utan ramma fyrirtækisins, til að fá verkefni innt af hendi. Í 

flestum tilvikum eru umræddir hópar einhvers konar samfélag fólks sem tengist í gegnum 

vefinn og yfirleitt er vinnan framkvæmd gegn greiðslu (Whitla, 2009). Hópvirkjun er 

náskyld hugtakinu útvistun (e. outsourcing), sem lýsir því þegar fyrirtæki flytja tiltekna 

starfsemi til annars staðar, gjarnan af hagkvæmisástæðum (Daniels, Radebaugh og 

Sullivan, 2015). Stóri munurinn á hópvirkjun og útvistun er hins vegar internetið, því það 

er forsenda hins fyrrnefnda og samskiptavettvangurinn þar sem viðskiptasambandið milli 
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verkkaupa og verksala myndast. Jafningjaskipti eru þegar tveir eða fleiri aðilar geta haft 

bein og skyndileg samskipti í gegnum tölvukerfi, án milliliðs. Eðli og tilgangur 

samskiptanna geta verið af ýmsum toga, til dæmis grundvöllur viðskipta og samstarfs 

(Subramanian og Goodman, 2005). 

Hugmyndafræði hópvirkjunar og jafningjaskipta, ásamt tækni, mynda í sameiningu 

hornstein gigghagkerfisins. Þau eru grundvöllur vaxtar allra þeirra fyrirtækja sem hér 

verður fjallað um. Því er brýnt að halda þeim til haga, áður en lengra er haldið.   

2.1 Deilihagkerfi verður netvangshagkerfi  
Hugtakið deilihagkerfið (e. sharing economy) hefur verið tíðrætt á undanförnum árum. 

Fjölmargir hafa skilgreint hugtakið, en engin formleg skilgreining trónir yfir aðrar. Flestar 

skilgreiningar á deilihagkerfinu sammælast um að það lýsi viðskiptum með vörur eða 

þjónustu sem eigandi býr yfir umfram eigin þarfir, sem fara fram á netvöngum hvar 

ókunnugir einstaklingar treysta hvor öðrum (Bergh, Funcke og Wernberg, 2018). 

Grunnhugsun deilihagkerfisins er langt frá því að vera nýlunda. Samnýting eigna og 

bein viðskipti jafningja hafa alltaf verið möguleg. Þau hafa þó aldrei verið jafnauðveld og 

nú. Nýtilkomnar vinsældir þessa fyrirkomulags stafa af bættu aðgengi. Internetið og 

stöðugar tækniframfarir, sér í lagi þær sem tengjast farsímum, hafa gert samskiptin sem 

stjórna þessum gjörningum auðveldari en nokkru sinni fyrr og þar af leiðandi lækkað 

viðskiptakostnað (Rasmussen o.fl., 2017). Netvangar hafa opnað gátt milli ókunnugra 

einstaklinga og tekist að mynda traust milli þeirra með gagnsæi og skýrum leikreglum. 

Aukin skilvirkni á mörkuðum hefur fylgt vexti margra þessara netvanga og skapað 

jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar (Manyika o.fl., 2016).  

Netvangurinn er meginforsenda í hinu nýja viðskiptaumhverfi og það sem aðskilur 

hefðbundin vöruskipti einstaklinga, sem hafa lengi tíðkast, frá því sem kallað er 

deilihagkerfið nú á dögum. Nýjungin sem hér er lýst tengist því frekar aðgengi í gegnum 

netvanga en deili- og nýtingarhugsjónum. Þótt hugtakið deilihagkerfið hafi að einhverju 

leyti skotið rótum í íslensku máli er einnig hægt að nefna ofangreint fyrirbæri 

netvangshagkerfið (e. platform economy), sem færa má rök fyrir að sé meira lýsandi. Það 

fellur vel að íslenskri málnotkun, til dæmis ef lýsa skal öðrum tengdum þáttum eins og 

netvangsvinnu og netvangsstarfsmönnum (e. platform workers). Netvangshagkerfið er 

hlutlaust og styðst ekki við sögnina að deila, sem þykir gildishlaðin (Rasmussen o.fl., 
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2017). Hugtakið deilihagkerfið mætti skilja sem eitthvað sem á eingöngu við hjáverk eða 

þegar um er að ræða einhvers konar afgang, hvort sem það er laust herbergi eða sæti í 

bíl á ferð milli tveggja staða. Þetta kann að hafa verið skilningurinn á deilihagkerfinu í 

upphafi, en hugmyndafræðin sem það hugtak vísar í hefur nú vaxið úr því. Breiðara 

hugtaks er þörf, til að fanga þann veruleika sem netvangarnir hafa skapað - þar sem 

einstaklingar hafa í mörgum tilvikum fulla atvinnu í gegnum netvanga og vörur eru oft og 

tíðum keyptar í þeim tilgangi að selja, en ekki deila. Þar sem markaðshyggja ræður för. 

Hugtakinu aðgangshagkerfi (e. access economy) hefur einnig verið fleytt fram sem 

nákvæmari lýsingu á deilihagkerfinu, með sömu rökum (Eckhardt og Bardhi, 2015). Orðin 

aðgangur og netvangur vísa í sama, mikilvæga eiginleikann, en þar sem netvangur er 

ennþá þrengra hugtak þá verður orðið netvangshagkerfið notað eftirleiðis í þessari 

ritgerð.  

2.2 Tegundir netvangsvinnu; gigghagkerfið og eignahagkerfið  
Netvangshagkerfinu er sjaldnast lýst í daglegu tali án þess að minnast á nokkur leiðandi 

fyrirtæki, sem hafa nýtt sér og mótað þetta viðskiptafyrirkomulag. Fyrirtæki á borð við 

Ebay, Airbnb, Uber, Lyft, Postmates, Fiverr og TaskRabbit er gjarnan nefnd. Hlutverk 

þessara fyrirtækja eru mismunandi. Airbnb sérhæfir sig í útleigu á húsnæði. Ebay er 

markaðstorg fyrir vörur. Uber og Lyft eru farveitur eða eins konar leigubílaþjónustuveitur. 

Postmates sinnir matarheimsendingum og Fiverr og TaskRabbit eru starfatorg fyrir ýmis 

konar þjónustu, allt frá handritsskrifum til heimilisþrifa. Öll þessi verkefni hefjast með 

samkomulagi milli kaupanda og seljanda á netvangi. Greiðslan er framkvæmd í gegnum 

miðlægt greiðslukerfi netvangsins og tekjur netvangsfyrirtækjanna eru í flestum tilvikum 

þóknunarhlutfall af hverri sölu sem á sér stað.  

Verkefnin krefjast öll einhvers vinnuframlags einstaklings og eru framkvæmd gegn 

greiðslu. Þau má nefna netvangsvinnu. Hins vegar má reka fleyg milli þeirra sem krefjast 

virkrar, samfelldrar vinnu og hinna, sem snúast fyrst og fremst um eign eða muni. Í 

síðarnefnda flokknum eru Ebay og Airbnb, þar sem munurinn eða fasteignin er í 

aðalhlutverki og vinnuframlag eiganda er til auka. Uber og Lyft eru þar ekki, því þeirra 

söluvara er aksturinn, ekki bílarnir, svo dæmi sé tekið. Sama má segja um Postmates, 

Fiverr og TaskRabbit. Þeirra hópur tilheyrir hinu svonefnda gigghagkerfi, sem er eins konar 

undirflokkur netvangshagkerfisins. Ebay og Airbnb eru stundum sett í sama hóp, en hér 
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verður það ekki gert heldur stuðst við þessa þröngu skilgreiningu. Til aðgreiningar verða 

Ebay, Airbnb og önnur samskonar netvangsfyrirtæki sögð tilheyra eignahagkerfinu. Utan 

þessara tveggja flokka standa fyrirtæki þar sem ekki er greitt fyrir þjónustu eins og 

Couchsurfing, sem mætti nefna gjafhagkerfið. Að vísu skal tekið fram að á Airbnb er einnig 

vettvangur fyrir einstaklinga til að selja „upplifanir“ (e. experiences). Þessar upplifanir fela 

í sér þjónustu sem væri eðlilegast að flokka sem giggvinnu. Þar sem fáir einstaklingar 

virðast nýta sér þennan eiginleika síðunnar enn sem komið er, þá verður hann ekki talinn 

með, til einföldunar. Í skýrslu Department for Business, Energy and Industrial Strategy 

(BEIS), undirsviðs forsætisráðuneytis Breta, er sami greinarmunur gerður milli notenda 

fyrirtækjanna og hér (Lepanjuuri o.fl., 2018). Mynd 1 sýnir hvernig skipta má 

netvangshagkerfinu í undirflokka. 

 

 

Mynd 1. Netvangshagkerfið, deilihagkerfið, gigghagkerfið og eignahagkerfið. 

 

Orðið gigg má finna í íslenskri orðabók. Þar er það skýrt sem slangur í máli 

tónlistarmanna, sem eigi við um opinberan tónlistarflutning á borð við tónleika, dansleiki 

eða aðrar samkomur (Mörður Árnason, 2010). Í ensku er orðið „gig“ einnig tengt við 

tónlistarmennsku, en er skýrt á víðtækari hátt sem starf sem að jafnaði standi yfir í 

afmarkaðan tíma (Merriam-Webster, e.d.). Það er við hæfi að notast við orð úr lífi 

tónlistarmanna til að lýsa gigghagkerfinu, enda eiga þeir margt sameiginlegt með 

starfsmönnum gigghagkerfisins. Þeir eru í mörgum tilvikum sjálfstætt starfandi og takast 
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á við viðlíka áskoranir, eins og að bera ábyrgð á eigin rekstri og koma sjálfum sér á 

framfæri (Blackburn, 2018). 

2.3 Uppbygging netvangsfyrirtækja og aðdragandi 
Ofangreind fyrirtæki skilgreina sig öll sem tæknifyrirtæki og aðgreina sig þannig frá 

flestum hefðbundnum fyrirtækjum á sama markaði. Þau eiga ekki í formlegu 

launþegasambandi við þá starfsmenn sem sinna því, sem kalla mætti kjarnastarfsemi 

fyrirtækisins. Þess í stað skapa fyrirtækin netvanginn og tilheyrandi leikreglur - 

samskiptavettvang fyrir neytendur og seljendur. Þetta er þríhyrnt vinnusamband eins og 

sjá má á mynd 2. Netvangsstarfsmenn starfa sem verktakar, sem ráða eigin vinnutíma og 

vinnuframlagi.  

 

 

Mynd 2. Þríhyrnt vinnusamband netvangshagkerfisins (Dølvik og Jesnes, 2018). 

 

Netvangsfyrirtækin hafa ríka ástæðu til að kjósa þetta fyrirkomulag, enda má draga 

verulega úr föstum kostnaði með því að byggja reksturinn á lausráðnu fólki. Þetta gerir 

fyrirtækinu kleift að vaxa (e. scale) hratt. Telja má ólíklegt að vöxtur fyrirtækja á borð við 

Uber og Lyft, sem nú eru metin á marga tugi milljarða dala, hefði verið eins ör ef þau væru 

skipulögð sem hefðbundin fyrirtæki (Bensinger, 2018). Í stað þess að sinna 

starfsmannahaldi gátu fyrirtækin einblínt á markaðssetningu, þjónustu og tækniþróun. 

Takmörkun á föstum kostnaði veitti þeim sveigjanleika, sem varð grundvöllur 
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samkeppnisforskots gagnvart forverum á markaði (Parker, Van Alstyne og Choudary, 

2016).  

Tilkomu netvangshagkerfisins var í upphafi bæði fagnað af neytendum og seljendum 

sem eins konar lausn markaðarins við stöðnuðum og óskilvirkum mörkuðum. Neytendur 

fögnuðu bættri þjónustu, aðgengi og samkeppni. Starfsfólk fagnaði sveigjanleika 

starfanna og auknum atvinnutækifærum. Enska orðið „disruption“ eða röskun hefur 

gjarnan orðið fyrir valinu þegar þessari nýsköpun er lýst og er það til marks um áhrifin, 

sem má finna víða. Orðið er oft notað í jákvæðu samhengi, til að lýsa afrekum fyrirtækis - 

eins konar baráttusigri. Röskun getur þó, eðli máls samkvæmt, komið sér illa fyrir þá sem 

fyrir sitja. Í þessu samhengi eru það forverarnir á markaði, fyrirtæki og starfsmenn. 

Gigghagkerfið er heldur ekki gallalaust fyrir þá sem taka þátt. Annmarkar hafa komið í ljós 

með aukinni reynslu fólks á fyrirkomulaginu, sér í lagi er varða stöðu seljenda, eins og 

fjallað er um í kafla 2.4.  

2.4 Fjölbreytileiki og áskoranir gigghagkerfisins 
Gigghagkerfið er fjölbreytilegt umhverfi sem laðar að sér starfsmenn með mismunandi 

bakgrunn og hvata. Rachel Botsman, rithöfundur og stundakennari við Háskólann í 

Oxford, skipti netvangsstarfsmönnum í þrjá hópa; atvinnumenn (e. Professionals), stritara 

(e. Flexors) og harkara (e. Moonlighters).  Í fyrsta hópnum eru þeir sem hafa fulla atvinnu 

af stöfum í gegnum netvanga. Í hinum tveimur eru þeir sem vinna eftir hentisemi. Í öðrum 

hóp eru þeir sem annað hvort vilja ekki eða geta ekki sinnt fullu starfi. Þetta eru til dæmis 

heimavinnandi foreldrar, fatlaðir einstaklingar, eftirlaunaþegar eða námsmenn. Þessir 

einstaklingar vilja ekki hefðbundinn samning við vinnuveitanda með tilheyrandi ábyrgð. 

Loks eru í þriðja hópnum þeir sem vinna utan hefðbundins vinnutíma til að drýgja tekjur 

sínar eða jafnvel til að öðlast reynslu af annars konar störfum (Botsman, 13. ágúst 2015). 

Ljóst er af þessari sundurliðun að netvangsstarfsmenn eru fjarri því að vera einsleitur 

hópur sem megi skilgreina með sömu þarfir og kröfur til sinnar atvinnu. 

Sveigjanleiki og aðgengi eru án efa meðal stærstu kosta netvangsvinnu (Forde o.fl., 

2017). Starfsmenn geta skráð sig til vinnu og tekið að sér verkefni, svo lengi sem þau 

bjóðast. Kjör starfsmanna sveiflast með markaðnum. ef eftirspurn minnkar, þá minnka 

tekjurnar (Graham og Shaw, 2017).	 Vegna þess að netvangsstarfsmenn eru jafnan 

skilgreindir sem sjálfstæðir verktakar, þá njóta þeir hvorki grunnlauna né trygginga og 
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réttinda sem launþegar gera (Graham og Shaw, 2017). Þessu vinnufyrirkomulagi fylgir því 

óvissa og óöryggi - áhætta sem einkum bitnar á starfsfólki (Aloisi, 2016).  

Áhætta fyrirtækjanna sem kusu að byggja á fyrirkomulagi gigghagkerfisins var í upphafi 

töluverð. Án markfjölda (e. critical mass) getur netvangur aldrei tekist á flug og leiða má 

líkur að því að fjölmörg fyrirtæki, sem fáir hafa heyrt um, hafi hlotið þau örlög. Netáhrif 

(e. network effects) verða þegar fyrirtæki verða vænlegri í augum neytenda eftir því sem 

þau vaxa og ná dreifingu (Samkeppniseftirlitið, 2008). Öflugustu netvangsfyrirtækin ná að 

skapa netáhrif, en of mikil netáhrif geta fært fyrirtækjum slíkt vald, að það bæði bitnar á 

samkeppni og stöðu starfsmanna. Uber er skýrt dæmi um þannig fyrirtæki. Vörumerki 

Uber er heimsþekkt og býr yfir óviðjafnanlegu tengslaneti sem tengir saman 65 milljónir 

notenda við tvær milljónir ökumanna (Camp, 2017). Þar að auki stjórnar Uber 

greiðsluformúlunni og getur breytt forsendum hennar án samþykkis bílstjóranna. 

Samningsstaða eins bílstjóra í fullu starfi gagnvart stórveldi Uber er því augljóslega veik. 

Enginn samræðuvettvangur er fyrir bílstjóra Uber innan fyrirtækisins, enda hefur 

fyrirtækið samskipti við hvern bílstjóra í senn, sem hefur haftandi áhrif í kjarabaráttu 

(Collier, Dubal og Carter, 2017). Þeir sem byggja lífsviðurværi sitt á tekjum af akstri Uber-

bíla hafa aðeins um tvennt að velja; samþykkja skilmála Uber eða leggja niður störf. Uber 

neyðir engan til að keyra fyrir sig því fyrirtækið skilgreinir ökumenn sína sem sjálfstæða 

verktaka. Þessu hafa dómstólar í Bandaríkjunum og í Evrópu hafnað á undanförnum 

misserum, eins og fjallað er um í kafla 2.6. 

Líkt og á flestum öðrum sviðum gigghagkerfisins er óæskilegt að alhæfa út frá Uber. 

Uber sker sig úr vegna stærðar sinnar og vegna þess hve litlar hæfnikröfur fyrirtækið gerir 

til starfsmanna. Áætla má að meira jafnvægi sé á netvöngum þar sem framboð er minna, 

til dæmis þegar kemur að sérhæfðum verkefnum í gegnum Fiverr og TaskRabbit 

(Mulcahy, 2016). Dæmi Uber er þó til marks um gallana sem megi finna í gigghagkerfinu. 

2.5 Stærð gigghagkerfisins 
Margbreytileiki gigghagkerfisins er ein af ástæðum þess að illa hefur gengið að skilgreina 

stærð þess. Víða er heldur ekki gerður greinarmunur á þeim sem starfa í gegnum 

netvanga og annarra einyrkja. Þar að auki er beitt mismunandi skilgreiningum á 

gigghagkerfinu, sem stundum eru frábrugðnar þeim sem hér er stuðst við.  



 

17 

2.5.1 Bandaríkin 

Finna má tölur á breiðu bili í rannsóknum á þeim sem eru sjálfstætt starfandi á 

bandarískum vinnumarkaði, allt frá 4% til 40% vinnumarkaðar, sem gefur til kynna að 

takmarkaður áreiðanleiki sé til staðar (Molla, 2018).  Niðurstöður könnunar Bureau of 

Labor Statistics (BLS) sýndu fram á að 10,1% bandarísks starfskrafts hefði starfað við 

óhefðbundið vinnufyrirkomulag (e. alternative work arrangements) í maí 2017 - 0,6% 

færri en í síðustu mælingu árið 2005 (Bureau of Labor Statistics, 2018). Óhætt er að segja 

að lækkunin hafi komið á óvart enda voru flest ráðandi netvangsfyrirtæki stofnuð á milli 

rannsóknanna. Þessi rannsókn taldi aðeins þá, sem höfðu netvangsvinnu sem aðal 

tekjulind, en ekki alla þá sem vinna í hjáverkum (Escobari og Fernandez, 2018). Með 

öðrum orðum aðeins einn af þremur hópum Botsman (2015). Rannsókn Katz og Krueger 

frá 2015 beitti sömu skilgreiningu og BLS og taldi sjálfstætt starfandi um 15,8%, en þar af 

voru netvangsstarfsmenn sérstaklega tilgreindir sem aðeins 0,5% bandarísks vinnuafls 

(Katz og Krueger, 2016).  

Rannsókn Seðlabanka Bandaríkjanna leiddi annað í ljós, en samkvæmt henni starfar 

um þriðjungur fullorðins fólks sjálfstætt. Könnun á vegum Upwork/Freelancers Union frá 

2017 kvað um 36% bandarísks vinnumarkaðar taka þátt í lausamennsku (e. freelancing) 

(Boro, 2018). Könnun McKinsey frá 2016 gaf svipaða niðurstöðu og mat að um 20-30% 

fólks á vinnumarkaði í Bandaríkjunum og 15 Evrópuríkjum, alls um 162 milljónir manns, 

störfuðu sjálfstætt. McKinsey skilgreindi hópinn sem sjálfstæða starfsmenn sem væru 

ráðnir til skamms tíma í senn og fengju greitt fyrir hvert verkefni eða sölu. Síður á borð 

við Airbnb og Ebay voru innifaldar (Manyika o.fl., 2016). Gigghagkerfið er aðeins hluti af 

þeim hópum sem ofangreindar rannsóknir mæla. Skilgreiningar á gigghagkerfinu eru 

mismunandi og því eru tölur, sem eiga við um gigghagkerfið í Bandaríkjunum eins og það 

er skilgreint í þessari ritgerð, ekki til staðar. 

2.5.2 Evrópa 

Tölurnar eru talsvert lægri í evrópskum skýrslum. Í skýrslu BEIS kom fram að 4,4% Breta 

höfðu starfað í gigghagkerfinu á undanförnum 12 mánuðum, en þar er beitt þröngri 

skilgreiningu á gigghagkerfinu (Lepanjuuri o.fl., 2018). Af Norðurlöndunum starfa flestir 

netvangsstarfsmenn í Svíþjóð, 2,5% vinnuafls, í Danmörku aðeins 1% og á bilinu 0,5-1% í 

Noregi (Ilsøe og Madsen, 2017; Alsos og fl., 2017; SOU, 2017, bls. 24; í Dølvik og Jesnes, 
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2018). Tölur á Norðurlöndunum lækkuðu milli áranna 2016 og 2017, sem tengist einna 

helst því að Uber hætti starfsemi sinni á svæðinu (Dølvik og Jesnes, 2018). Tölur frá 

Finnlandi og Íslandi eru ekki til staðar. 

2.5.3 Vöxtur og framtíð 

Dreifingin á þessum tölum gerir það næstum ómögulegt að taka skýra afstöðu eða 

fullyrða um stærð gigghagkerfisins. Ljóst er þó að gigghagkerfið skiptir máli í öllum þessu 

löndum. Ein leið til að sýna fram á það er að skoða vöxt geirans. Rannsakendur á vegum 

PricewaterhouseCoopers (PwC) könnuðu fjölda starfandi netvangsfyrirtækja og töldu þau 

vera yfir 275 í Evrópu og mátu viðskipti á þeirra netvöngum yfir 28 milljarða evra (Vaughan 

og Daverio, 2016). Vöxtur einstakra fyrirtækja innan gigghagkerfisins sýnir einnig á 

ótvíræðan hátt, hvaða þýðingu þau hafa; ökumenn Uber, ef marka má bloggfærslu annars 

stofnanda þess, nema nú um tveimur milljónum á heimsvísu, tæpum áratug frá stofnun 

fyrirtækisins (Camp, 2017). Uber er, sem fyrr segir, í ákveðnum sérflokki meðal fyrirtækja 

gigghagkerfisins hvað varðar stærð, en sýnir fram á mögulegan vöxt eins fyrirtækis.  

Áætlanir um framtíð starfa og breytinga á vinnufyrirkomulagi benda til þess að frekari 

vöxtur á gigghagkerfinu sé í vændum. Morgan Stanley greindi frá því að í Frakklandi, 

Hollandi og á Bretlandi hafi fjölgað í stétt lausráðinna hraðar en störfum hafði fjölgað 

almennt. Fjöldi lausráðinna hafi tvöfaldast milli áranna 2000 og 2014 í 28 ríkjum 

Evrópusambandsins og að sá hópur vaxi hraðast allra á vinnumarkaði (Morgan Stanley, 

2018). Bandaríska fyrirtækið Intuit og Emergent Research telja að um 43% bandarísks 

vinnumarkaðar muni vinna við tækifærisvinnu (e. contingent work) árið 2020 (Hammer 

og Sharpe, 2017). Tækifærisvinna er í raun annað hugtak yfir störf í gigghagkerfinu. 

Niðurstaða rannsóknar Upwork/Freelancers Union var að meirihluti Bandaríkjamanna 

yrði sjálfstætt starfandi árið 2027 (Deutschkron og Pearce, 2017), en sjálfstætt starfandi 

einstaklingar geta staðið innan og utan gigghagkerfisins. Fjölgun lausráðinna, 

tækifærisstarfa og sjálfstætt starfandi gengur í takt við þróun sem viðhorfskönnun hins 

bandaríska Intelligence Group á þúsaldarkynslóðinni (e. millenials) leiddi í ljós. Þar kom 

fram að 72% kynslóðarinnar vildu starfa sjálfstætt í framtíðinni (Kantor og McKeogh, 

2015).  
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2.6 Verktaki eða launþegi? 
Á íslenskum vinnumarkaði getur starfsmaður annað hvort flokkast sem launþegi eða 

verktaki. Sama gildir hjá flestum nágrannaþjóðum (Harris og Krueger, 2015; Weber, 

2015). Eitt stærsta álitamál gigghagkerfisins varðar stöðu starfsmanna og hvort flokka eigi 

þá sem launþega eða verktaka.  Eins og greint var frá í kafla 2.3, er uppbygging flestra 

fyrirtækja gigghagkerfisins slík, að sjálfstætt starfandi verktakar sinna kjarnastarfsemi 

fyrirtækjanna. Þessari ráðstöfun hefur verið mótmælt af hagsmunaaðilum á 

undanförnum misserum og borin undir dóm í nokkrum löndum nú þegar. Margir 

dómanna varða bílstjóra Uber, kyndilbera gigghagkerfisins.  

Dómstóll í Bretlandi komst að þeirri niðurstöðu árið 2016 að skilgreina bæri Uber sem 

leigubílaþjónustu, ekki tæknifyrirtæki. Dómstóllinn hafnaði því að ökumenn væru 

verktakar og skilgreindi þá sem launþega. Fjölmargar ástæður voru tilgreindar til 

stuðnings niðurstöðunni, en í grundvallaratriðum þótti Uber vera í yfirburðarstöðu 

gagnvart ökumönnum og þótti eðli sambandsins bera einkenni samands launþega og 

atvinnurekanda (Sachs, 2016). Ári síðar ákváðu yfirvöld í Lundúnum að svipta Uber 

starfsleyfi þar í borg, þar sem það uppfyllti ekki kröfur um bakgrunnsathuganir á 

ökumönnum (Rao og Isaac, 2017). Dómurinn og leyfissviptingin tengjast að einhverju 

leyti, en Uber takmarkar bakgrunnsathuganir til að reyna komast hjá því að flokkast sem 

vinnuveitandi (Sachs, 2017). Uber er um þessar mundir með takmarkað leyfi til athafna í 

London og starfar á eins konar „skilorði“ (e. probation) (BBC, 2018). Evrópudómstóllinn 

komst að sömu niðurstöðu og breski dómstóllinn varðandi Uber. Evrópudómstóllinn 

skilgreindi Uber sem leigubílafyrirtæki í dómi undir lok árs 2017 í máli sem leigubílstjórar 

í Barcelona höfðuðu gegn fyrirtækinu (Bowcott, 2017).  

Dómar í Bandaríkjunum eru ekki eins samhljóma. Fallið hafa dómar þar sem fallist er á 

skilgreiningu netvangsstarfsmanna sem verktaka (Harris, 2018; Rosenblatt, 2018). 

Nýlegur dómur frá Kaliforníu komst hins vegar að niðurstöðu sem mun hugsanlega hafa 

fordæmisgildi þegar kemur að fyrirtækjum gigghagkerfisins. Í dómnum kom fram að í 

vafatilvikum bæri að meta störf eftir svonefndu ABC-prófi. ABC-prófið er þríþætt og 

fyrirtæki þarf að svara öllum spurningunum jákvætt til að geta haldið áfram að skilgreina 

starfsmenn sem verktaka. Spurningarnar eru:  
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Ø A - Er starfsmaðurinn frjáls við stjórn og skipanir frá ráðningaraðila samkvæmt 
samningi og í raun, í tengslum við framkvæmd vinnu?  

Ø B - Sinnir starfsmaðurinn vinnu sem flokkast fyrir utan venjubundið starfssvið 
ráðningaraðila?  

Ø C - Sinnir starfsmaðurinn reglulega vöruskiptum, starfsemi eða viðskiptum af 
sama toga og hann gerir fyrir ráðningaraðila á eigin vegum (Sachs, 2018)?  

Leiða má líkur að því að netvangsfyrirtæki muni koma misvel út úr ABC-prófinu, en 

sennilega munu fyrirtæki eins og Uber, Lyft og Postmates ekki standast prófið. Verði 

dómur Kaliforníudómstólsins notaður sem fordæmi í þessum málum, þá munu fyrirtækin 

þurfa að skilgreina að minnsta kosti hluta sinna starfsmanna sem launþega og veita þeim 

launatengd réttindi.  

Í vinnurétti gildir sú meginregla að eðli starfs stjórni því hvort starfsmaður sé flokkaður 

sem launþegi eða verktaki (Prassl og Risak, 2016). Ákvörðun atvinnurekanda um að 

skilgreina starfsmann sem verktaka, ef réttindi starfsmannsins og samband fyrirtækis og 

starfsmanns bera með sér einkenni launþegasambands, hefur því takmarkað gildi. Á 

Íslandi hefur hugtakið gerviverktaka verið notað yfir störf, sem þykir augljóst að séu 

launþegastörf þótt þau séu skilgreind sem verktaka. Í dómi Félagsdóms frá 2017 sagði 

meðal annars:  

Leggja þurfi raunverulegt efnislegt mat á störfin og ekki sé hægt að svipta 
vinnandi fólk grundvallarréttindum með því einu að formgera réttarsamband 
aðila á þann hátt að um verktakasamband eða einhvers konar annað og 
óskilgreint samband sé að ræða. Slík gerviverktaka ryðji ekki til hliðar 
réttindum launafólks og stéttarfélaga (Félagsdómur 20. nóvember 2017 í máli 
nr. 8/2017). 

Netvangsstörf eru hins vegar ný tegund af vinnu, sem bera bæði einkenni 

verktakavinnu og launaðrar vinnu. Skilin á milli eru því ekki jafn skýr og þau hafa áður 

verið. Netvangsstörf líkjast verktakavinnu því starfsmaðurinn býr yfir sveigjanleika til að 

ráða eigin vinnutíma og vinnuframlagi og notast við eigin gögn til að vinna vinnuna. Þau 

líkjast launaðri vinnu því starfsmaðurinn þarf að uppfylla ákveðin skilyrði, hefur í mörgum 

tilvikum engar aðrar tekjur og er almennt háður stefnu netvangsfyrirtækisins. Greiðsla fer 

fram í gegnum netvangsfyrirtækið og það getur einhliða svipt starfsmann leyfis til athafna 

innan netvangsins. Af þessum sökum hefur verið lagt til að skilgreina nýjan hóp fyrir 

netvangsstarfsmenn, sem nyti bæði einhverra réttinda en hefði líka stjórn á eigin vinnu 
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(Harris og Krueger, 2015; Taylor, Marsh, Nicol og Broadbent, 2017). Mynd 3 sýnir 

margvíða kortlagningu milli réttinda og stjórnunar og hugmynd að staðsetningu 

netvangsstarfsmanna á kortinu. 

 

 

Mynd 3. Margvíð kortlagning starfa. Netvangsstarfsmenn falla á milli skilgreiningar á launþega og 
verktaka. Því má færa rök fyrir nýrri skilgreiningu. Lárétti ásinn mælir sjálfræði starfsmanns við 
verkefnaval, vinnutíma og fleira. Lóðrétti ásinn mælir réttindi starfsmanns til ýmissa bóta, 
trygginga og orlofs, svo dæmi séu tekin. 

 

Annar kostur er til staðar fyrir netvangsfyrirtæki - að semja við viðeigandi stéttarfélög 

um einhvers konar kjarasamning. Danska netvangsfyrirtækið Hilfr.dk, sem sérhæfir sig í 

heimilisþrifum, komst að samkomulagi við þarlent stéttarfélag, 3F, þann 10. apríl á þessu 

ári. Samningurinn, sem tók gildi þann 1. ágúst og tryggði starfsfólki veikindaréttindi, orlof 

og lífeyrisframlag. Meðstofnandi Hilfr.dk, Niels Martin Andersen, sagði við tilefni 

undirskriftar að gigghagkerfið ætti undir högg að sækja vegna slæms orðspors því mörg 

fyrirtækjanna stunduðu skattaundanskot og kæmu illa fram við starfsfólk, undir yfirskyni 

nýsköpunar. Með samningnum vildi Hilfr.dk sanna að gigghagkerfið gæti orðið öllum til 

bóta, án þess að svíkja þyrfti réttindi starfsfólks og bjóða upp á slæmar vinnuaðstæður. 

Einnig til að sanna hvernig reglur dansks vinnumarkaðar gætu átt við hið nýja, stafræna 
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viðskiptaform (Christian W, 2018). Breska matarsendingafyrirtækið Deliveroo sýndi sams 

konar frumkvæði árið 2017, þegar það samdi við tryggingarfélag um að veita sínum 

netvangsstarfsmönnum sérstök kjör fyrir ákveðna tryggingu (Summers, 2017). Bandaríska 

fyrirtækið Lyft gerði samkomulag við stéttarfélagið Freelancers Union árið 2014, til að 

veita bílstjórum aðgang að kjörum og tryggingum félagsmanna stéttarfélagsins (Lyft, 

2014). 

Vangaveltur utan úr heimi um hvernig megi flokka netvangsstörf hafa nú þegar teygt 

sig yfir fjöldamargar blaðsíður í skýrslum, dómum, fræðiritum og fjölmiðlum. Í 

niðurstöðum er ekki að finna algildan sannleik, heldur tillögur að réttri eða bættri 

framkvæmd. Netvangshagkerfið verður ekki sett undir einn hatt. Það nær þvert yfir 

landamæri, þar sem lög og vinnumhverfi eru mismunandi. Netvangsstörfin eru ólík og 

starfsmennirnir líka. Þess vegna verður regluverk netvangshagkerfisins að vera afstætt og 

bundið við sérhvert tilvik. Slíku fylgir óvissa, sem kann að hafa skaðleg áhrif á bæði réttindi 

fólks og á rekstur netvangsfyrirtækjanna. Spurningunni um hvort netvangsstarfsmenn 

þurfi og eigi rétt á aukinni vernd í lögum þurfa löggjafar að svara. Dæmi hins danska 

Hilfr.dk, breska Deliveroo og bandaríska Lyft sýna þó að fyrirtækin geta tekið málin í sínar 

eigin hendur og átt þátt í því að skapa umhverfi, sem sátt getur ríkt um. 

2.7 Horfið frá miðstýringu í netvangshagkerfinu 
Óhætt er að fullyrða að orðspor Uber hafi beðið hnekki árið 2017. Röð fregna af slæmri 

hegðun forstjórans, Travis Kalanick, brotum á friðhelgi einkalífs notenda, slæmum kjörum 

bílstjóra fyrirtækisins og mörgu öðru dundu yfir Uber uns Kalanick sagði af sér (Isaac, 

2017; Levin, 2017). Fyrirtækið hafði starfað á jaðri laganna og beitt vafasömum aðferðum 

til að knýja ökumenn áfram (Scheiber, 2017). Uber féll ekki við þennan mótbyr, en 

hrasaði. Versnandi almenningsálit gerði raddir þeirra, sem efuðust um gagn og stöðu 

gigghagkerfisins, háværari (Dickinson, 2018).  

Með auknum netáhrifum styrkist staða viðkomandi fyrirtækis á markaði. 

Samningsstaða stórfyrirtækja gagnvart starfsmönnum getur því orðið ójöfn, fyrirtækinu í 

vil (Choudary, 2018). Markaður gigghagkerfisins hefur þótt bera einkenni 

einokunarmarkaðar, þar sem einn sigurvegari hreppir allt (e. winner-takes-all market), 

meðal annars vegna þess hve veruleg netáhrif geta verið. Þessu hafna hagfræðingarnir 

Evans og Schmalensee í grein frá 2016. Þeir benda á að þótt netáhrifin hafi hjálpað 
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fyrirtækjum að ná ráðandi stöðu á skömmum tíma, þá sé ekki hægt að eigna þeim 

markaðinn. Fordæmi MySpace og Yahoo sýni að netáhrifin geti verkað hratt í báðar áttir 

(Evans og Schmalensee, 2016). Enn sem komið er tróna þó nokkur fyrirtæki yfir 

gigghagkerfinu. 

Mikil völd á fárra höndum þykja sjaldnast góð í viðskiptum. Hugsanlegt mótsvar við 

þeirri þróun er talið liggja í milliliðalausum jafningjaskiptum, netvöngum í eigu fjöldans, 

ekki bara fjárfesta. Netvangar hafa nú þegar sannað að hægt sé að mynda traust milli 

ókunnugra einstaklinga á netinu. Hlutverk netvangsfyrirtækjanna hefur hingað til verið að 

skapa þetta traust með skýrum reglum og með því að stuðla að gagnkvæmu mati (e. rating 

system) kaupenda og seljenda. Ef einhver svíkur traustið, þá sér markaðurinn um að 

minnka áhrif viðkomandi í gegnum þjónustumatið. Umbun fyrirtækjanna fyrir þeirra 

nýsköpun er eins konar tollur, þóknun fyrir hverja sölu. Þessi þóknun nemur háum 

fjárhæðum í dag, en hún er greidd af starfsmönnum og rennur á endanum í vasa fámenns 

hóps fjárfesta, sem stendur að baki netvangsfyrirtækjunum.   

Milliliðalaus jafningjaskipti gætu tekið á sig mynd samvinnufélags í eigu notendanna. 

Þannig yrði gjaldinu haldið í lágmarki og duga til að reka netvanginn. Því yrði ekki safnað 

í gróðaskyni (Graham og Shaw, 2017). Þá mætti einnig stuðla að valddreifingu (e. 

decentralization) í gegnum tæknina, sem helst er tengd við rafmyntir, bálkakeðjuna (e. 

blockchain). Nú þegar hefur verið stofnað fyrirtæki til höfuðs Airbnb sem heitir Beenest 

og beitir slíkri tækni. Þar rennur ekkert gjald af viðskiptum til þriðja aðila. Þess í stað er 

svo nefnt tokenomics kerfi í gildi. Það felur í sér útgáfu takmarkaðs fjölda rafmynta (e. 

tokens), sem greitt er með á netvanginum og hækka í virði eftir því sem fleiri nota síðuna. 

Þannig hagnast þeir sem nota netvanginn í upphafi og stuðla mest að vexti hans, en 

rafmyntinni er hægt að skipta út fyrir venjulega gjaldmiðla hvenær sem er. Æskilegri 

notkun á netvanginum er verðlaunað með myntum og óæskileg hegðun getur valdið tapi 

á myntum (Clarke, 2018). Þannig verður til hvatakerfi sem hjálpar síðunni að vaxa, án 

miðstýrðs eftirlits sem fer með eins konar löggjafar-, framkvæmda- og dómsvald 

netvangsins. 

Bálkakeðjan kann að hafa verið mikið rædd á undanförnum misserum, en hún er enn 

svo mikil nýjung að hún er óskiljanlegt fyrirbæri í margra augum. Bálkakeðjan er enn eitt 

dæmi um tækni, sem erfitt var að sjá fyrir, meira að segja á þeim tíma þegar Uber og 
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Airbnb voru stofnuð. Nú, tæpum áratug síðar, getur bálkakeðjan ógnað þessum 

stórveldum netvangshagkerfisins. Þetta er til marks um hvað umhverfi 

netvangshagkerfisins er kvikt. 

2.8 Stéttarfélög og netvangsstarfsmenn 
Óvíst er hvernig hlutverk stéttarfélaga mun þróast í gigghagkerfinu þegar fram líða 

stundir. Kjarabarátta netvangsstarfsmanna getur verið snúin, enda er ekki alltaf ljóst gegn 

hverjum baráttan er höfðuð þegar starfsmennirnir eiga sér ekki eiginlegan yfirmann 

(Juntunen, 2017). Réttur netvangsstarfsmanna til sameiginlegrar kjarabaráttu getur í 

einhverjum löndum velt á því hvort þeir séu skilgreindir sem launþegar eða verktakar. 

Dómstóll í Seattle í Bandaríkjunum komst að þeirri niðurstöðu að bílstjórar Uber og Lyft 

gætu ekki samið um kjör við netvangsfyrirtækin sameiginlega, því bílstjórarnir væru 

einyrkjar. Því væru sameiginlegar aðgerðir túlkaðar sem brot á auðhringavörnum (e. 

antitrust law) (Sobral, 2018). Á sama tíma hafa netvangsstarfsmenn í Bretlandi snúið 

bökum saman og myndað eigið stéttarfélag, Independent Workers Union of Great Britain 

(IWGB) (Independent Workers’ Union of Great Britain, 2018). Í einhverjum löndum geta 

netvangsstarfsmenn gerst félagar í ríkjandi stéttarfélögum og notið þeirra stuðnings og 

kjara. Þetta á til dæmis við um stéttarfélög í Þýskalandi og Austurríki (Juntunen, 2017). 

Sama gildir á Íslandi, en samkvæmt Alþýðusambandi Íslands (ASÍ) er nú þegar heimild í 

lögum nokkurra aðildarfélaga sambandsins fyrir einyrkja til að sækja um aðild 

(Alþýðusamband Íslands, e.d.-a). 

Alþjóðleg samtök aðila á vinnumarkaði eru meðvituð um áskoranir gigghagkerfisins og 

hvað hugsanlegar breytingar á eðli vinnu geta haft í för með sér, ef marka má útgáfu og 

stefnu helstu samtaka. Framtíð vinnunar virðist ofarlega á baugi hjá samtökum á borð við 

UNI Global Union, sem eru alþjóðleg heildarsamtök 900 stéttarfélaga, 

Alþjóðavinnumálastofnunar  Sameinuðu þjóðanna (ILO) og World Employment 

Confederation (WEC). UNI Global Union hefur lagt áherslu á að ná breiðri samstöðu meðal 

stéttarfélaga til að standa betur að vígi í réttindabaráttu komandi ára, til að bregðast við 

tækniknúnum breytingum á vinnu (UNI Global Union, e.d.). ILO og WEC hafa unnið 

rannsóknir á málefninu og í einhverjum tilvikum kynnt tillögur, sem finna má á vefsíðum 

samtakanna ilo.org og wecglobal.org. 
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Í skýrslu um stöðu deilihagkerfisins (hér netvangshagkerfið) á Norðurlöndum frá 2016, 

sagði Katrín Ólafsdóttir að helstu aðilar vinnumarkaðarins á Íslandi hefðu ekki mótað sér 

stefnu varðandi deilihagkerfið. Rætt hefði verið um málefnið og að fylgst væri með þróun 

mála annars staðar í gegnum alþjóðleg samtök sem þau tilheyrðu (Rasmussen o.fl., 2017). 

Í kafla 3 verður fjallað nánar um Ísland og í kafla 5 verður gert grein fyrir niðurstöðum 

rannsóknar, sem meðal annars kannaði stöðu þessara mála hjá stéttarfélögum. 
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3 Ísland 

Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um íslenskan vinnumarkað og umhverfi 

netvangsfyrirtækja á Íslandi. Þrjú vinsæl svið gigghagkerfisins verða greind út frá 

íslenskum markaði. Loks verður leitast við að varpa ljósi á hugsanlegar skýringar á stöðu 

íslenska gigghagkerfisins.    

3.1 Íslenskur vinnumarkaður 
Nokkur atriði einkenna íslenskan vinnumarkað. Á Íslandi er lítið atvinnuleysi, mikil 

þátttaka í stéttarfélögum og mörg lögvernduð starfsheiti. Íslenskur markaður er smár, 

enda Ísland fámenn þjóð í alþjóðlegum samanburði. Eins og áður greinir skiptist starfsfólk 

í tvo flokka, launþega og verktaka.  

Atvinnuleysi á Íslandi mældist 3,6% á öðrum ársfjórðungi 2018, sem er ögn hærra en 

ári fyrr. Atvinnuleysi hefur minnkað jafnt og þétt á Íslandi á undanförnum árum og er 

þetta í fyrsta sinn sem hækkun verður milli ára í nokkurn tíma. Hlutfallið hefur lækkað, en 

fjöldi starfandi fólks hefur aukist, meðal annars vegna innflutnings á vinnuafli (Hagstofa 

Íslands, 2018). Atvinnuleysishlutfall Íslands er það þriðja lægsta innan OECD (OECD, 

2018b). 

Aðild launþega að stéttarfélögum er hvergi eins algeng innan OECD eins og á Íslandi 

(OECD, 2018a). Gylfi Dalmann Aðalsteinsson telur að há stéttarfélagsaðild á Íslandi verði 

skýrð í fjórum þáttum:  

Í fyrsta lagi er það forgangsréttarákvæði til vinnu, í öðru lagi hið svokallað 
„Ghent kerfi“ sem tengir réttindi til atvinnuleysisbóta við stéttarfélagsaðild, í 
þriðja lagi tenging félagsaðildar við lífeyrissjóðakerfið [...] og loks þeir jákvæðu 
hvatar sem fylgja stéttarfélagsaðildinni svo sem tryggingavernd og styrkir 
ýmis konar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2013, bls. 2).  

Hvergi á Norðurlöndum er að finna eins mörg lögvernduð starfsheiti og strangara form 

lögverndunar og á Íslandi. Lögverndun starfsheita gildir þegar einstaklingur þarf leyfi frá 

stjórnvöldum til að sinna ákveðnu starfi og nota ákveðinn starfstitil. Leyfisskyldu er hvergi 

beitt í meira mæli á Norðurlöndum, en hún er mest íþyngjandi form lögverndunar  

(Viðskiptaráð Íslands, 2015). 

Launþegar eiga rétt á umsömdum lágmarkskjörum, desemberuppbót eða 

oflofsuppbót og að fá greitt orlof. Launþegar eiga rétt á launum í veikindatilfellum, 
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slysatryggingu og uppsagnarfresti. Þeir geta krafist greiðslu launa úr Ábyrgðarsjóði launa 

ef kemur til gjaldþrots og eiga rétt á atvinnuleysisbótum. Verktakar njóta ekki allra 

þessara réttinda. Þeir verða sjálfir að standa skil á iðgjöldum til lífeyrissjóðs og hafa sömu 

réttarstöðu og aðrir sem stunda sjálfstæðan atvinnurekstur (Alþýðusamband Íslands, 

e.d.-b). Verktaka veitir starfsmönnum sjálfstæði en á móti kemur að henni fylgir ábyrgð á 

greiðslu opinberra gjalda. Eins og áður hefur verið rakið liggur eðli starfa í gigghagkerfinu 

einhvers staðar á milli launþegavinnu og verktakavinnu, en í upphafi eru störfin yfirleitt 

skilgreind sem verktaka. Netvangsstarfsmenn þurfa því að kynna sér aðferðir og reglur 

um uppgjör verktakagreiðslna til að starfa löglega.  

3.2 Gigghagkerfið á Íslandi 
Gigghagkerfið, í þeim skilningi sem hér er beitt, er komið skammt á veg á Íslandi. Í nýlegri 

skýrslu frá sænsku samtökunum Timbro, kom fram að Ísland væri í efsta sæti á lista yfir 

umfang deilihagkerfisins (hér netvangshagkerfið) (Bergh o.fl., 2018). Sú niðurstaða stafar 

að mestu - ef ekki nær öllu - leyti af notkun Íslendinga á Airbnb. Þó eru einnig íslensk 

fyrirtæki eins og Bland, Caritas.is og Cario.is sem hafa notið vinsælda, en engan veginn í 

samanburði við Airbnb. Bland er vefur þar sem einstaklingar stunda viðskipti sín í milli, 

gjarnan með notaða hluti eða miða á viðburði. Caritas og Cario eru netvangar fyrir 

bílaleigu, eins konar Airbnb fyrir bíla (Rasmussen o.fl., 2017). Eins og rakið var í kafla 2.2 

þá teljast Airbnb og aðrir netvangar sem ganga út á að veita aðgang að munum eða 

eignum ekki til gigghagkerfisins, heldur eignahagkerfisins. Vinsældir Airbnb á Íslandi sýna 

þó hvernig netvangsfyrirtæki getur vaxið á íslenskum markaði, þótt hann sé smár. 

Airbnb og Ísland mættust á réttum tíma, þegar ferðaiðnaður landsins tók 

stökkbreytingum í stærð og efnahagur þjóðarinnar þarfnaðist endurreisnar eftir 

efnahagshrun. Straumur ferðamanna varð svo mikill á skömmum tíma að framboð 

gistirýma annaði ekki eftirspurn. Lausn Airbnb kom þá að góðum notum, bæði til að mæta 

þeirri eftirspurn og til að auka tekjur fasteignaeigenda (Bergh o.fl., 2018). Sérstök lög voru 

í framhaldinu samin, til að koma reglu á slíkan rekstur og tóku þau gildi við upphaf árs 

2017 (Viðskiptablaðið, 2017). Hótelherbergjum hefur fjölgað á Íslandi um árabil og fjölgar 

enn, en þrátt fyrir það er um helmingi gistinátta ferðamanna á höfuðborgarsvæðinu varið 

í Airbnb húsnæði, sem er til marks um mátt Airbnb á markaðnum (Hagfræðideild 

Landsbankans, 2017).  
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Draga má lærdóm af reynslu Íslendinga af Airbnb. Í fyrsta lagi að Íslendingar eru fljótir 

að kynna sér nýja tækni og opnir fyrir því að deila eigum sínum með öðrum í gegnum 

netvanga. Í öðru lagi að löggjafarvaldið brást við með sérstökum reglum. 

Airbnb er enn sem komið er eina alþjóðlega netvangsfyrirtækið sem hefur haslað sér 

völl á íslenskum markaði. Ekki er að finna dæmi um nein stórfyrirtæki úr gigghagkerfinu, 

eins og Uber, Postmates og TaskRabbit, sem hafa skotið niður rótum á íslenskum 

vinnumarkaði. Á Íslandi má þó finna fyrirtæki sem sinna sömu verkefnum og þessi 

fyrirtæki, þ.e. farþegaakstri, heimsendingarþjónustu og sem starfsmannatorg til 

skammtímaverka, og jafnvel umhverfi, sem svipar til gigghagkerfisins. Þessir geirar verða 

skoðaðir í næstu þremur köflum. 

3.2.1 Farþegaakstur 

Farþegaakstur er leyfisskyld starfsemi á Íslandi og um hana gilda Lög um leigubifreiðar nr. 

134/2001. Í 8. grein laganna segir að ráðherra ákveði fjölda útgefinna leyfa, en 

hámarksfjöldi þeirra er 580 á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt reglugerð nr. 397/2003 

með síðari breytingum (Reglugerð um leigubifreiðar nr. 397/2003). Frá því að reglugerðin 

tók upphaflega gildi hefur íbúum á Íslandi fjölgað töluvert, svo ekki sé minnst á 

stórkostlega fjölgun ferðamanna. Engu að síður hefur fjöldi leyfa næstum staðið í stað. 

Íslendingar hafa ekki farið varhluta af þeirri þróun sem Uber og Lyft hafa leitt í 

farþegaakstri víða um heim og kallað eftir umbótum á regluverki til að opna 

leigubílamarkað fyrir fleiri aðilum. Úttekt Viðskiptaráðs Íslands sýndi að Ísland væri 

næstdýrasta land í heiminum á eftir Sviss þegar kom að leigubílaþjónustu og 

höfuðborgarsvæðið líklega óhagkvæmasta svæði í heimi til að taka leigubíl vegna 

dreifbýlis (Viðskiptaráð Íslands, 2018).  

Í fjarveru Uber og Lyft hefur þó sprottið upp hópur á Facebook, sem sinnir í 

grundvallaratriðum sama hlutverki. Þessi hópur ber heitið Skutlarar. Honum tilheyra 

tæplega 43 þúsund notendur. Á síðu hópsins bjóða ökumenn þjónustu sína og 

einstaklingar óska eftir skutli milli staða. Gjarnan er samið um verð fyrir fram. Einn 

stjórnandi er skráður yfir hópnum. Á síðunni er ekki að finna reglur eða leiðbeiningar, 

aðrar en þessar: „Hér geta ökumenn (skutlarar) boðið öðrum far með sér ákveðna leið, 

gegn gjaldi. Að gefnu tilefni: Þá er það ökumaðurinn sem ræður ferðinni, hvert er ekið, 

hvenær ferðin hefst og hvenær henni lýkur en ekki farþeginn.“ (Skutlarar!, e.d.). Skutlarar 
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starfa utan ramma laganna. Segja má að Skutlarar séu svar markaðarins við kröfum 

neytenda um bætta þjónustu, í fjarveru netvangsfyrirtækjanna. 

Unnið er að endurskoðun laga um leigubíla um þessar mundir og stendur til að leggja 

fram frumvarp að hausti árið 2019. Sú vinna hófst í kjölfar þess að Eftirlitsstofnun EFTA 

(ESA) hóf frumkvæðisathugun á leigubifreiðamarkaðnum á Íslandi og mögulegum 

hindrunum á aðgengi að honum. ESA gerði athugasemdir við aðgangshindranir í Noregi, 

þar sem svipuð lög um leigubílaþjónustu eru í gildi. Í álitinu komst ESA að þeirri niðurstöðu 

að norska ríkið brjóti gegn skyldum sínum skv. 31. gr. EES-samningsins. EES gerði 

athugasemdir við leigubifreiðalöggjöf Norðmanna; ólögmæt takmörkun fælist í fyrir fram 

ákveðnum fjölda atvinnuleyfa, reglur um úthlutun leyfa væru ekki fyrirsjáanlegar, 

hlutlægar og lausar við mismunun og að sumir leyfishafar væru skyldaðir til að hafa 

afgreiðslu á stöð. Sömu athugasemda var að vænta um íslensku leigubílalöggjöfina, svo 

samgöngu- og sveitastjórnarráðherra fól starfshópi að leggja fram tillögur um 

hugsanlegar breytingar. Þann 11. apríl 2018 skilaði starfshópurinn niðurstöðum sínum til 

ráðherra (Ásta Sóllilja Sigurbjörnsdóttir, 2018). Í niðurstöðunum var lagt til afnám 

fjöldatakmarkanna en að haldið yrði áfram að gera ákveðin skilyrði fyrir starfsleyfi. Þar 

var ekki loku fyrir það skotið að farveitur á borð við Uber og Lyft gætu starfað á Íslandi, 

svo lengi sem þær uppfylltu sömu kröfur og aðrir leigubílar (Anna Sigríður Arnardóttir, 

Ágúst Bjarni Garðarsson, Kristín Helga Markúsdóttir, Einar Árnason og Sæmundur Kr. 

Sigurlaugsson, 2018). 

3.2.2 Heimsendingarþjónusta 

Markaður heimsendingarþjónustu hefur vaxið hratt á undanförnum árum. Sérhæfð 

netvangsfyrirtæki, sem annast heimsendingar fyrir matsölustaði eða matvörur, hafa 

sprottið upp víða um heim. Postmates, Uber Eats, Deliveroo og Grubhub eru dæmi um 

slík fyrirtæki. Árið 2016 var stærð þessa markaðar metin á 83 milljarða evra á heimsvísu 

og vöxtur markaðarins talinn verða um 3,5% á ári (Hirschberg, Rajko, Schumacher og 

Wrulich, 2016). Fjárfestingar í þessum fyrirtækjum hafa margfaldast, sem undirstrikar trú 

fjárfesta á vaxtarmöguleika markaðarins (Bauer, Hausmann, Krause og Netzer, 2017). 

Bandaríska stórfyrirtækið Amazon telst að jafnaði ekki hluti af gigghagkerfinu, en árið 

2015 byrjaði fyrirtækið að útvista sendingum til netvangsstarfsmanna undir nafninu 

Amazon Flex (Demmit, 2015). Á vefsíðunni flex.amazon.com má sjá að starfsmenn 
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Amazon Flex ráða hversu mörg verkefni og hvenær þeir taka þau að sér. Þeir fá greitt 

tímakaup, en njóta ekki launatengdra réttinda eins og aðrir starfsmenn og aka eigin bíl. 

Samskipti eiga sér stað í gegnum snjallsímaapp. 

Sendiþjónusta er ekki leyfisskyld starfsemi og krefst takmarkaðrar hæfni, utan 

ökuréttinda. Lögum um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu nr. 30/2002 þarf þó að 

fylgja í hvívetna.  

Trúlega er þetta sá geiri sem kemst næst því að bera einkenni gigghagkerfisins á Íslandi. 

Nokkur íslensk fyrirtæki sinna heimsendingarþjónustu á mat eða annarri smávöru, ýmist 

á eigin vöru eða fyrir þriðja aðila. Á vegum eins slíks fyrirtækis starfa bæði verktakar og 

launþegar við akstur, að sögn rekstrarstjóra. Launþegar þess fyrirtækis notast við bifreiðar 

og allan annan búnað frá fyrirtækinu, en verktakar ferðast á eigin bílum, þurfa að útvega 

sér eigin búnað og sjá um allan rekstrarkostnað sjálfir. Fyrirkomulagið er því svipað og í 

gigghagkerfinu í tilviki verktaka. Fyrirtækið sækir í auknum mæli í slíkan starfskraft, en 

sveigjanleiki verktakanna gerir þeim kleift að létta undir á álagstímum. Þeir geti brugðist 

við með skömmum fyrirvara til að sinna nokkrum verkefnum, án þess að vera í fullri vinnu. 

Launþegarnir tilheyra almennt stéttarfélögum, sem þeir velja sjálfir og samningar þeirra 

byggjast á kjarasamningi VR og Samtaka atvinnulífsins. Fyrirtækið gerir takmarkaðar 

kröfur til matarsendla: Stundvísi, þjónustulund og ratvísi (Nafnlaus aðili, munnleg heimild, 

25. október 2017). 

Allir starfsmenn íslensks sendibílafyrirtækis eru verktakar en jafnframt hluthafar í 

félaginu. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins segir að fæstir bílstjóranna tilheyri stéttarfélagi, 

þar sem stéttarfélag þeirra hafi hætt störfum fyrir um nokkrum áratugum síðan. 

Hæfniskröfur bílstjóra eru, auk viðeigandi akstursréttinda, hreint sakarvottorð, kunnátta 

í íslensku og líkamlegir burðir til að sinna verkefnum. Bílstjórarnir þurfa að vera hluthafar 

í fyrirtækinu, sýna kurteisi og fara eftir samþykktum fyrirtækisins varðandi gjaldtöku. 

Aðspurður telur framkvæmdastjórinn fyrirkomulag þeirra í mannauðsmálum ekki fjarri 

því sem tíðkast í gigghagkerfinu; bílstjórarnir séu sjálfstæðir og skrái sig til vinnu án 

aðkomu stöðvar eða þess háttar þjónustu (Nafnlaus aðili, munnleg heimild, 25. október 

2017).  

Sendlar annars heimsendingafyrirtækis eru allir launþegar og tilheyra flestir 

stéttarfélagi VR. Starfandi sendlar fyrirtækisins eru að jafnaði 10-15 í mánuði, en þeim 
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getur fjölgað í 25-30 á háannatímum eins og á jólum. Skilyrðin fyrir ráðningu sendlanna 

eru bílpróf, stundvísi og vinnusemi. Að sögn framkvæmdastjóra fyrirtækisins eru helstu 

áskoranir í starfsmannahaldi að viðhalda gæðum þjónustunnar. Starfið sé í augum margra 

tímabundið hlutastarf, gjarnan hjá nemum. Þá sé erfitt að fylla í stöður á háannatímum 

og þegar nemar eru í skóla. Framkvæmdastjórinn segir að hugmyndir um að taka upp 

vinnufyrirkomulag gigghagkerfisins, þar sem sendlar starfi sjálfstætt og skrái sig sjálfir til 

vinnu, hafi verið ræddar innan fyrirtækisins. Hann telur að vafalaust verði sú leið farin, en 

að sendlarnir geti samt sem áður haldið áfram að vera launþegar (Nafnlaus aðili, munnleg 

heimild, 22. ágúst 2018). 

3.2.3 Starfatorg til skammtímaverka 

Starfatorg á borð við Fiverr og TaskRabbit tengja saman kaupendur og seljendur sem 

þurfa að sinna ólíkum verkefnum. Einhver þeirra má vinna stafrænt og eru því ekki bundin 

við landsvæði. Þetta á meðal annars við um hvers kyns ritstörf, þýðingar, forritun og 

hönnun. Hin störfin eru líkamleg og krefjast þess að þau séu unnin á ákveðnum stað. 

Stafrænu störfin þarfnast ekki íslensks netvangs, en hin þurfa að vera á netvangi sem er 

opinn innan landsteinanna. 

Vefurinn Nagli.is er íslenskur netvangur fyrir iðnaðarmenn og kaupendur þeirra 

þjónustu. Nagli.is ber einkenni annarra netvanga á þessu sviði. Á síðunni er hægt að óska 

eftir tilboði í verk og bjóða í verk. Gagnsæi er í fyrirrúmi, en kaupandi fær að líta 

upplýsingar um menntun, réttindi og kennitölu verktakanna (Samtök iðnaðarins, 2011). 

Nagli.is fær greidda þóknun fyrir viðskipti sem verða í gegnum vefinn (Naglinn vefþjónusta 

ehf., 2018). 

Á vefnum Bland.is má finna svæði þar sem einstaklingar bjóða sig fram til að sinna 

vinnu, en Bland.is er varla hægt að skilgreina sem hluta af gigghagkerfinu og heldur ekki 

sem sérhæfðan starfanetvang. Bland svipar meira til spjallborðs sem hefur hvorki 

fjárhagslega milligöngu né reglur fyrir notendur sína í samræmi við þær sem 

gigghagkerfisfyrirtækin hafa (Wedo ehf., 2018). Á vefnum skortir gagnsæið sem þarf til að 

skapa traust. Fáir notendur koma fram undir fullu nafni og ábyrgð er nær alfarið í höndum 

notenda. Í grein Drífu Snædal, framkvæmdastjóra Starfsgreinasambandsins, efaðist hún 

um að þóknun fyrir heimilisþrif seld í gegnum Bland, væri gefin upp til skatts (Drífa 

Snædal, 2014). Á Bland.is má til dæmis finna notendur sem bjóðast til að sinna ýmis konar 
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iðn, til að mynda trésmíði, járnsmíði, málun, rafvirkjun og múrun, en einnig uppsetningu 

á innréttingum, bókhaldi og barnapössun. 

Rétt eins og hópurinn Skutlarar í tilviki farþegaaksturs, þá hefur myndast hópur sem 

sinnir hlutverki starfatorgs á Facebook. Þessi hópur ber heitið Vinna með litlum fyrirvara 

og telur rúmlega 48 þúsund meðlimi. Á þessum vettvangi bjóða einstaklingar fram 

þjónustu sína við garðslátt, flutninga og ýmsa iðn, eins og gert er á Bland. Einnig er óskað 

eftir starfsfólki í hin ýmsu verkefni. Stjórnendur síðunnar eru fjórir, en þeir axla hvorki 

ábyrgð á auglýsingum á síðunni né réttmæti persónuupplýsinga, sem þar koma fram 

(Vinna með litlum fyrirvara, e.d.).  

Af erlendum netvöngum ber að nefna Fiverr, en þar má finna notendur sem virðast 

búsettir á Íslandi og taka að sér ýmis verkefni tengd Íslandi eða íslensku. Eins og sjá má á 

mynd 4 þá eru flest verkefnin tengd þýðingum. 

 

 

Mynd 4.  Skjámynd af vefsíðu Fiverr. 
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TaskRabbit er ekki með skráða notendur á Íslandi, en á forsíðu TaskrRabbit.com má 

finna tillögur að verkefnum: Pökkun og flutningar, hjálp við að bera þunga hluti, 

heimilisþrif, samsetning húsgagna og fleira. Ekkert þessara verkefna krefst leyfis eða 

mikillar hæfni. Einhver þeirra starfa, sem auglýst eru á síðum sem þessum, eru leyfisskild, 

en önnur ekki. Ef Fiverr og TaskRabbit hyggðust hefja starfsemi á Íslandi, þá þyrftu þau 

sennilega að meta skilyrði laganna fyrir hvert starf í senn. 

3.3 Gigghagkerfið komið skammt áleiðis 
Íslendingar eru tæknivædd þjóð í alþjóðlegum samanburði. Nær allir Íslendingar nota 

internetið, um 98% landsmanna samkvæmt World Bank, en það er hæsta hlutfall sem 

mælist (The World Bank Group, 2018). Yfirgnæfandi meirihluti Íslendinga yfir 18 ára aldri, 

eða 86%, eiga snjallsíma og hefur gagnamagn tuttugufaldast á nokkra ára skeiði. Viðskipti 

á vefnum hafa einnig vaxið hratt, sérstaklega meðal fólks á aldrinum 18-44 ára (Sigríður 

Margrét Oddsdóttir, 2018). Þrátt fyrir þetta virðist gigghagkerfið vera komið skammt á 

veg á Íslandi. 

Nokkrar hugsanlegar skýringar á því, hvers vegna gigghagkerfið er ekki þróaðara á 

Íslandi, koma til greina. Í tilviki farveita þá standa lögin enn sem komið er í vegi fyrir 

innkomu hinna nýju netvangsfyrirtækja. Lög og leyfisskilda gætu einnig skýrt skort á 

starfsmannatorgum, þótt þau eigi aðeins við um hluta starfanna. Í matarsendingum er 

ekki að sjá neinar takmarkanir til athafna í lögunum. Smæð markaðarins, persónutengsl 

og stuttar boðleiðir kunna að skýra skort á vilja atvinnurekenda til að hefja starfsemi af 

þessum toga á Íslandi, en slíkt er erfitt að meta. Þó ber að nefna að dæmi eru um starfandi 

gigghagkerfi á fámennari svæðum en íslenska höfuðborgarsvæðinu (Wang, 2017). 

Menningarlegar ástæður geta komið til greina. Í skýrslu Framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins frá 2013 sagði að velgengni fyrirtækja, sem stunduðu jafningjaskipti, 

réðist einna helst af menningu. „Menning leikur mikilvægt hlutverk, því hún hefur bein 

áhrif á viðtökur samfélagsins við viðskiptamódelunum,“ sagði í skýrslunni (Dervojeda o.fl., 

2013). Íslensk menning er hins vegar ekki ýkja frábrugðin menningu annarra landa, sem 

búa yfir þrosakaðra gigghagkerfi, þegar kemur að víddum sem hugsanlega gætu haft áhrif. 

Mynd 5 sýnir til að mynda samanburð á íslenskri, danskri og bandarískri menningu, 

samkvæmt Hofstede, sem mælir fimm víddir: Valdafjarlægð, einstaklingshyggju, 

karllægni, óvissufælni, langtímahyggju og undanlátssemi. 



 

34 

 

Mynd 5. Samanburður á íslenskri, danskri og bandarískri menningu samkvæmt Hofstede. 

 

Óvissufælni er mest á Íslandi, sem kann að benda til þess að Íslendingar taki síður 

áhættu í viðskiptum og séu ólíklegir til að treysta ókunnugum. Valdafjarlægð er nokkuð 

lág, rétt eins og í Danmörku og Bandaríkjunum, sem þýðir að samskipti eru óformleg. 

Einstaklingshyggja mælist nokkuð há, en þó lægri en í hinum tveimur löndunum. Í 

samanburði eru Íslendingar nánara samfélag og myndar meiri heild. Þetta kann að hafa 

þau áhrif að Íslendingar sæki sér frekar hjálp í gegnum persónuleg tengsl en í gegnum 

formlegar leiðir. Sama á við um þegar Íslendingar leita sér að atvinnu í gegnum fjölskyldu- 

og vinatengsl. Bandaríkin mælast áberandi karllægari en hin löndin. Ísland er kvenlægt 

land, sem þýðir að minni áhersla er á vinnu, en meiri áhersla er á sveigjanleika og frí 

(Hofstede Insights, 2018).  

Vinsældir hópanna Skutlarar og Vinna með litlum fyrirvara á Facebook, eru 

athyglisverðar. Hóparnir gefa vísbendingar um gigghagkerfishegðun, sem er stjórnað af 

notendunum sjálfum. Enginn þriðji aðili hefur hag af viðskiptum á þessum netvöngum og 

nær engar reglur gilda um samskipti eða kjör. Gríðarlegt traust þarf að ríkja milli kaupenda 

og seljenda, því ekkert formlegt mat á notendum fer fram á síðunni. Vegna skorts á 

miðstýringu er ómögulegt fyrir stjórnvöld að sinna eftirliti með starfsemi sem þar fer fram 

og óhætt er að fullyrða að ríkið hljóti takmarkaðar skatttekjur af starfseminni. Hagur 

stjórnvalda er því að koma starfsemi sem þessari í formlegra horf. Hugsanlegt er að 

seljendur forðist þá áskorun að kynna sér reglur verktakagreiðslna og standa því ekki skil 

á opinberum gjöldum, en frekari rannsókna er þörf til að leiða slíkt í ljós. 

Valdafjarlægð Einstaklingshyggja Karllægni Óvissufælni Langtímahyggja Undanlátssemi

Bandaríkin Danmörk Ísland



 

35 

4 Rannsókn – aðferðafræði, framkvæmd og takmarkanir 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar snýr að fýsileika Íslensks markaðar fyrir 

netvangsfyrirtæki gigghagkerfisins. Á þessum tímapunkti hefur innreið gigghagkerfisins 

enn ekki hafist að fullu hér á landi. Ágreiningsmálin utan úr heimi, sem hér hafa verið 

rakin, hafa ekki enn snert íslenskan vinnumarkað. Í fjarveru fordæma ríkir óvissa og því er 

Ísland að einhverju leyti óskrifað blað. 

Stjórnvöld, stéttarfélög og vinnuveitendur móta íslenskan vinnumarkað í gegnum 

þríhliða samstarf. Þeirra er að gæta hagsmuna neytenda, atvinnurekenda og starfsfólks. 

Að ná jafnvægi og stöðugleika með lagasetningu, reglugerðum og kjarasamningum. Eins 

og fjallað var um í köflunum hér á undan má líta á gigghagkerfið sem bæði tækifæri og 

ógn. Afstaða ofangreindra aðila til gigghagkerfisins liggur ekki fyrir. Hvort sem 

gigghagkerfið ber að varast eða taka fagnandi, þá mun það á endanum koma í hlut þessara 

aðila að skapa umhverfi hinna nýstárlegu netvangsfyrirtækja gigghagkerfisins. Þess vegna 

lá beinast við að leita til þessara aðila til að meta hvernig umhverfis mætti vænta og 

komast nær því að svara rannsóknarspurningunni: Eru aðstæður á Íslandi vænlegar fyrir 

fyrirtæki sem nýta sér vinnufyrirkomulag gigghagkerfisins í sínum rekstri? 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn með þremur opnum viðtölum. Eigindlegri aðferð 

er beitt, þegar viðfangsefnið krefst þess að kafað sé dýpra til að öðlast skilning. Þegar 

varpa þarf ljósi á viðhorf, skoðanir og upplifun viðmælenda, líkt og í þessu tilviki (Merriam, 

2009). Megindlegum aðferðum er hins vegar beitt þegar þarf að mæla eða magnbinda og 

eru þá gjarnan notaðir formlegir spurningalistar (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Stuðst var 

við spurningalista í viðtölunum þremur, en aðeins lauslega, þar sem ætlunin var að hvetja 

til nokkuð frjálsrar frásagnar viðmælenda.   

Við undirbúning rannsóknarinnar var haft samband við valinn hóp fólks og óskað eftir 

viðtali um viðfangsefnið, gigghagkerfið og íslenskan vinnumarkað. Hópurinn var 

dæmigert tilgangsúrtak (e. purposive sampling), þar sem viðmælendur voru valdir til að 

henta markmiði rannsóknarinnar og fjöldi þátttakenda var ekki valinn fyrir fram (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  Haft var samand við forystufólk fjögurra 

stéttarfélaga og tveggja hagsmunasamtaka. Tvö stéttarfélög gáfu kost á viðtali og annað 

hagsmunasamtakanna. Þátttakendur voru samtals fimm, þrír frá stéttarfélögum og tveir 

frá hagsmunasamtökum. 
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Einnig var haft samband við viðkomandi fagráðuneyti sem tengist málaflokknum. Í 

skriflegu svari frá starfsmanni ráðuneytisins kom fram að íslensk stjórnvöld væru að 

fylgjast með framvindu mála á þessu sviði, en að engin formleg vinna í tengslum við þetta 

væri hafin. Því væri ekki hægt að svara spurningum um málefnið á þessum tímapunkti. 

Viðtölin þrjú fóru fram á skrifstofum viðmælenda í ágúst 2018. Þau voru hljóðrituð og 

endurskrifuð. Loks voru svörin borin saman, túlkuð og greind í þemu. Beitt var 

sérfræðiálits aðferð (e. expert-opinion method), en hana er einkum stuðst við þegar 

viðeigandi upplýsingar skortir, lýsa þarf aðstæðum eða þróun og spá þarf fyrir um 

framtíðina (Rowe og Wright, 2001). 

Helsta takmörkun þessarar rannsóknar er smæð úrtaksins. Ákveðnar takmarkanir eru 

alltaf til staðar, þegar eigindlegri aðferð er beitt. Niðurstöðurnar geta ekki endurspeglað 

nema afstöðu viðmælenda og þeirra samtaka sem þeir eru í forsvari fyrir. Ekki er hægt að 

alhæfa út frá þeim. 

 



 

37 

5 Niðurstöður rannsóknar 

Að þemagreiningu lokinni var unnt að skipta niðurstöðum rannsóknarinnar í fimm þemu: 

Viðhorf til gigghagkerfisins, skýringar á stöðu þess á Íslandi, áskoranir, tillögur og loks 

ráðstafanir og möguleg áhrif. 

5.1 Ekki verður staðið í vegi fyrir breytingum 
Þátttakendur deildu allir því sjónarmiði að tækifæri fælust í gigghagkerfinu. Því bæri að 

taka opnum örmum, en þó með fyrirsjáanlegum fyrirvara um að ákveðinna réttinda 

starfsfólks yrði gætt, að mati stéttarfélaganna. Þátttakendur nefndu að tæknin að baki 

netvöngum á borð við Uber væri afar snjöll og þjónustan góð. Gigghagkerfið boðaði 

fjölbreytni, bæði fyrir neytendur og í framboði starfa fyrir vinnandi fólk. 

Vinnufyrirkomulagið gæti auðveldað fólki að finna sér verkefni, hentað fólki við 

mismunandi aðstæður og þannig stuðlað að aukinni atvinnuþátttöku. Aukinn aðgangur 

að verkefnum gæti jafnað sveiflur milli framboðs og eftirspurnar á vinnumarkaði, en að 

sama skapi aukið hættuna á undirboði, sér í lagi í tilviki stafrænna verkefna sem megi 

vinna hvar sem er í heiminum. 

Þótt að viðhorf þátttakanda hafi verið jákvætt í garð hugmyndarinnar að baki 

gigghagkerfinu, þá var fyrirvarinn um réttindi starfsmanna rauður þráður í viðtölum við 

bæði stéttarfélög. Fulltrúi annars þeirra varpaði fram grundvallarspurningu: 

Tæknin sem slík er „brilliant“, en réttindi þeirra sem starfa innan kerfisins hafa 
oftar en ekki verið fótum troðin og nánast engin. Ekki er þar með sagt að við 
eigum að blása það út af borðinu. Hvað getum við gert til þess að styrkja 
réttindastöðu þeirra sem starfa í þessu umhverfi?  

 
Stéttarfélögin voru kunnug um þá gagnrýni sem gigghagkerfið hafði hlotið í öðrum 

löndum, meðal annars frá sínum systursamtökum. Þau virtust bæði líta á hlutverk sitt 

sömu augum - þeim bæri að gæta réttinda sinna félagsmanna, en ekki að hindra innkomu 

gigghagkerfisins. 

Við þurfum að spyrja spurningarinnar: Er þetta bara enn ein leið til að kreista 
einhverja vinnu út úr fólki og borga því eitthvað smotterí fyrir það? Og það er 
auðvitað alltaf verið að finna nýjar leiðir til þess. [...] Við höfum skoðun á 
þessu út frá hagsmunum félagsmannanna, en það hvarflar ekki að okkur að 
standa gegn breytingum. Þær verða. 
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Fulltrúi stéttarfélags sagði að netvæðing hefði breytt umhverfi verslunar nær 

fyrirvaralaust á undanförnum árum, með alvarlegum afleiðingum fyrir ýmsa aðila. 

Nauðsynlegt væri að læra af þeirri reynslu og bregðast við væntum áskorunum 

gigghagkerfisins í tæka tíð, því breytingarnar gerðust hratt. 

5.2 Skýringar á stöðu gigghagkerfisins 
Fjölmargir félagar annars stéttarfélagsins vinna sjálfstætt og stökkva á milli verkefna að 

sögn fulltrúa þess. Enginn þátttakenda kannaðist þó við netvangsfyrirtæki á Íslandi sem 

gætu tilheyrt gigghagkerfinu. Fulltrúi stéttarfélags útilokaði ekki að gigghagkerfið væri til 

staðar, þótt það sæist ekki á yfirborðinu: „Það getur verið að giggararnir séu þarna úti. 

Við kannski sjáum þá ekki, en við þyrftum kannski að finna þá.“ Fulltrúi 

hagsmunasamtakanna benti á Facebook hópinn Skutlarar í þessu sambandi, sem rúmlega 

42 þúsund notendur tilheyra. 

Þar ertu með risavaxið, svart deilihagkerfi eða netvang sem er algjörlega 
óregúlerað. Enginn skattur, ekkert eftirlit, engin einkunnagjöf. Engin leyfi, ekki 
neitt. Að einhverju leyti erum við bara að horfast í augu við raunveruleikann 
með því að taka þetta út úr skuggunum. 

 
Skýringar þátttakenda á því, hvers vegna gigghagkerfisfyrirtæki hefðu ekki náð fótfestu 

á Íslandi enn, voru áþekkar. „Ísland er svo lítið að hérna eru tengslin þannig að þú bara 

sendir email, þekkir eða hringir. Netvangurinn er ekki þessi milliliður eins og hann er 

annars staðar,“ sagði einn fulltrúi stéttarfélags. Fulltrúi hagsmunasamtaka tók í sama 

streng: 

Við erum lítið samfélag, mjög greiðvikin og þekkjum öll hvert annað. Þetta er 
ennþá svolítið þorp, menningin hjá okkur. Á meðan í stærri borgum, þá ert þú 
ekki með fjölskylduna í 10 eða 20 mínútna fjarlægð ef þú þarft hjálp við 
eitthvað og útvistar öllu. 

 
Fulltrúinn bætti við að á Íslandi ríkti almennt lítil samkeppni og að ef til vill væri góður 

aðgangur að störfum á íslenskum vinnumarkaði skýring á því hvers vegna skorti vilja til 

breytinga í starfaumhverfi. Þá gæti reynst flókið fyrir einyrkja að standa í rekstri og standa 

skil á opinberum gjöldum.  
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5.3 Fordæmalausir tímar 
Viðmælendur frá hagsmunasamtökunum töldu að dæmin sönnuðu hvernig gigghagkerfið 

gæti þrifist án eftirlits þriðja aðila. Innbyggt hvatakerfi netvangsins tryggði æskilega 

framkomu notenda og því mætti vænta þess að gigghagkerfið stjórnaði sér sjálft. Innreið 

gigghagkerfisins gæti skapað árekstra, en að það teldist sjálfsagður hlutur í heilbrigðri 

samkeppni, þegar nýr aðili kæmi á markað. 

Stéttarfélögin sáu fleiri áskoranir sem gætu fylgt. „Áhyggjurnar eru fyrst og fremst: 

Hvernig er hægt að nýta þá möguleika sem felast í þessari þróun en tryggja um leið stöðu 

og réttindi okkar fólks?“ spurði einn fulltrúa. Gigghagkerfinu fylgdi hugsanlega róttæk 

breyting á því ríkjandi skipulagi sem er á vinnumarkaði, því þar væri ekki stuðst við 

ráðningarsamband vinnuveitanda og starfsmanns. Ráðningarsambandið væri grunnstoð 

hins Norræna módels, sem byggði á miðlægum kjarasamningum stéttarfélaga og 

vinnuveitenda með aðkomu ríkisins, og tryggði ýmis réttindi og velferð í gegnum 

velferðarkerfið.  

Þannig hefur vinnumarkaðurinn verið skipulagður í Norður- og Vestur-Evrópu 
um mjög langa hríð, alveg frá því á 19. öld þegar stéttarfélögin komu fram. 
Það sem gerist núna er að þessi nýju skipulagsmál og þessi nýja tækni gera 
það mögulegt fyrir atvinnurekendur og vinnuveitendur að auglýsa bara eftir 
þjónustu á tilteknu verði og tilteknum kjörum á netinu. Þá er staða þeirra sem 
veita þjónustuna sú að þeir verða annað hvort að þiggja eða hafna. Þeir eru í 
raun ekki verktakar í þessum hefðbunda skilningi, því verktaki hefur alltaf 
eitthvað að segja. [...] Þessi viðskipti eru á forsendum verkkaupans.  

 
Ekki sé um hefðbundið ráðningarsamband að ræða. Einn fulltrúi sagði að stéttarfélagið 

hefði fylgst með umræðu um þessi málefni á Norðurlöndum og að þar væri ljóst að 

réttarstaða starfsfólks gigghagkerfisins væri ótrygg. Vinnan teldist ekki föst atvinna, 

réttindi væru ekki tryggð og aðstæður sættu engu eftirliti. Því þyrfti ef til vill að finna aðra 

leið til að tryggja réttindi. Annar fulltrúi bætti við að faglegt sjálfdæmi yfir framkvæmdum 

verkefna, væri lykilatriði sem þyrfti að tryggja og að netvangsstörf kynnu að ógna því: „Ef 

þú ert að taka að þér verkefni sem þú hefur engin stjórn á, þá ert þú ekki fagmanneskja.“ 

Fulltrúinn bætti við: 

Þetta gengur í raun þvert gegn svo mörgu sem verkalýðshreyfingin hefur 
barist fyrir. Það er ennþá krafa uppi um 100% starf, fulla vinnu. Hún er 
eitthvað sem fólk hefur barist fyrir lengi. Það sé ekki hægt að skammta þér 
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hlutastörf heldur fáir þú fulla vinnu og réttindi í samræmi við það. Erum við 
komin þangað á nýrri öld þegar færri vilja eða þurfa að vinna fulla vinnu? 
Vonandi verður það þannig. Fólk vill stytta vinnutímann, en þú verður að geta 
lifað af því. Þú getur verið í giggum endalaust, en kannski lifir þú ekki af því. 
Þá spyr maður sig: Er það vandamál einstaklingsins eða er hægt að búa þannig 
um hnútana að fólk hrapi ekki í fátækt ef eitthvað kemur fyrir?  

 
Annar fulltrúi kvað það áskorun aldarinnar að bregðast rétt við örum breytingum á 

vinnumarkaði: 

Það sem við erum að upplifa hér í dag er eitthvað sem er fordæmalaust í 
mannkynssögunni, miðað við tímarammann. Bara á nokkrum árum erum við 
hugsanlega að sjá breytingar á vinnumarkaði, á öllu umhverfi, heimsmyndinni 
jafnvel. Þetta er okkar kynslóð að upplifa, hvernig sem á það er litið. Og þetta 
er áskorun aldarinnar, að sjá hvernig við náum að spila úr þessu og sjá til þess 
að við samfélögin standi eftir þessar breytingar. 

5.4 Ímynd, keðjuábyrgð og léttleyfi komi reglu á gigghagkerfið 
Enginn viðmælenda hafði mótað sér ákveðna skoðun á því hvernig bæri að skilgreina 

starfsmenn gigghagkerfisins, sem verktaka eða launþega. Viðmælendur veltu fyrir sér 

hvort hugsanlegt þriðja form kæmi til greina, sem yrði skilgreint einhvers staðar milli 

verktaka og launþega, til að tryggja bæði einhver grunnréttindi og í senn viðhalda 

sveigjanleika starfanna. Einn fulltrúi stéttarfélags benti á að einyrkjar gætu tilheyrt 

stéttarfélögum og notið þeirra stuðnings í kjarabaráttu. Annar fulltrúi stéttarfélags taldi 

líklegt að netvangsvinna yrði flokkuð á sama hátt og tímabundin ráðning, en ítrekaði að 

því fylgdi krafa um faglegt sjálfdæmi. Mestu máli skipti að hafa skriflegan samning, sem 

innihéldi meðal annars upplýsingar um kjör, skyldur og réttindi beggja samningsaðila. 

Fulltrúi stéttarfélags nefndi dæmi danska fyrirtækisins Hilfr, sem samdi við stéttarfélag 

að eigin frumkvæði. Þar væri kominn á eins konar rammasamningur milli stéttarfélagsins 

og netvangsins. „Þarna er fyrirtæki að stíga þetta spor, að viðurkenna ábyrgð gagnvart 

þeim sem eru að veita þjónustuna. Þetta er það sem fólk er búið að vera bíða eftir,“ sagði 

fulltrúinn. Samningur Hilfr og stéttarfélagsins 3F, eins og minnst er á í kafla 2.6, kom meðal 

annars til vegna þess að fyrirtækið vildi styrkja ímynd sína og bregðast við gagnrýni í garð 

gigghagkerfisins. Viðmælendur töldu að þrá fyrirtækja í jákvæða ímynd gæti hjálpað til 

við koma í veg fyrir óæskilega framgöngu þeirra gagnvart vinnuafli. Samfélagsleg ábyrgð 

fyrirtækja og gott orðspor, hvort sem það sneri að framkomu við neytendur eða 
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starfsmenn, væru samkeppnisforskot, sérstaklega í umhverfi þar sem mikilla netáhrifa 

gætti.  

Viðmælendur útilokuðu ekki að sérstakrar lagasetningar eða lagabreytingar væri þörf, 

til að tryggja réttindi starfsmanna gigghagkerfisins. Slíkt myndi koma út úr samvinnu ríkis 

og aðila vinnumarkaðarins. Viðmælendur töldu ólíklegt að stjórnvöld gætu sinnt 

fullnægjanlegu eftirliti með gigghagkerfinu. Fulltrúi stéttarfélags lagði til að notast yrði við 

svonefnda keðjuábyrgð, til að stuðla að æskilegum viðskiptaháttum fyrirtækja. Í 

keðjuábyrgð felst að aðalverktakar geti ekki ráðið undirverktaka án þess að bera ábyrgð 

á því að sá síðarnefndi borgi samkvæmt íslenskum kjarasamningum. Þannig þarf 

aðalverktaki að velja undirverktaka eða aðila sem hafa sýnt fram á að þeir fari eftir 

reglugerðum og verksamningum sem eru í gildi í hverju landi fyrir sig, ellegar mæta 

viðurlögum. Fulltrúinn taldi að með þessu gæti ábyrgðin færst á verkkaupa og að það væri 

grunnforsenda fyrir því að gigghagkerfið gengi upp, án þess að hafa mjög skaðleg áhrif á 

umhverfið.  

Ég held það séu ekki til nein kerfi til að koma í veg fyrir félagsleg undirboð eða 
svindl. En ég held að ef þetta á að vera eftirlitsskylt eingöngu hjá stjórnvöldum 
þá verður það of flókið og dýrt. Þá ert þú kominn með persónuverndar-
sjónarmið, marga þætti sem geta verið mjög flóknir og nánast 
óframkvæmanlegir. En ég held þetta sé ein nálgun.  

 
Fulltrúinn bætti við að stuðla mætti líka að félagslega ábyrgum rekstri með 

viðurkenningum, líkt og gert væri með úthlutun á verðlaunum samtaka til fyrirtækja.  

Fulltrúar hagsmunasamtaka lögðu til að stjórnvöld kæmu á fót sérstöku leyfi fyrir þá 

netvangsstarfsmenn sem sinna giggum í hjáverkum. Það yrði í anda þess sem kveðið er á 

um í nýjum reglum um heimagistingar, þar sem heimilt er að leigja út húsnæði í allt að 90 

daga á ári eða upp að ákveðinni fjárhæð, með einföldu leyfi sýslumanns. Með þessu leyfi 

væri hægt að bregðast við sveiflum í eftirspurn og gera einstaklingum kleift að bæta við 

sig verkefnum án mikils umstangs.  

5.5 Ráðstafanir og möguleg áhrif 
Ráðstafanir stéttarfélaga eru á frumstigi. Erlend systursamtök eins stéttarfélags hafa á 

síðustu misserum unnið við að kortleggja gigghagkerfið í sínum löndum, að sögn eins 

fulltrúa. Á haustmánuðum 2018 verður framkvæmd rannsókn á Norðurlöndum, þar á 
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meðal á Íslandi, sem stéttarfélagið mun taka þátt í. Markmið þeirrar rannsóknar er að átta 

sig á umfangi gigghagkerfisins í þessum löndum og svara spurningum um bakgrunn 

þátttakenda. Þá stendur til að meta helstu hindranir sem standa í vegi fyrir vexti 

gigghagkerfisins og hvaða ráðstafanir þurfi að gera til að tryggja stöðu 

þátttakenda.  Niðurstöðu þessarar rannsóknar er að vænta um næstu áramót. 

Á vettvangi verkalýðsfélaganna hefur gigghagkerfið ekki verið rætt, nema sem hluti af 

hinni svonefndu Fjórðu iðnbyltingu, að sögn fulltrúa stéttarfélags. Sú vinna hafi ekki rist 

djúpt og ekki verið mjög virk. Fulltrúinn sagði að þörf væri á samfelldri vinnu við 

undirbúning innan verkalýðshreyfingarinnar. 

Þessi vinna þarf að vera lifandi og það er það sem ég reikna með að verði 
fljótlega komið í gang í verkalýðshreyfingunni. Að það verði einhvers konar 
starfshópur sem vinnur í því að greina þetta. Í staðinn fyrir að þetta sé bara í 
því formi einstakra verkefna eða úttekta, sem eru kannski orðin hálfúreld 
þegar þau loksins eru tilbúin.  

 
Fulltrúinn taldi að framtíðin bæri í skauti sér aukna alþjóðlega samvinnu 

verkalýðsfélaga.  

Menn sjá fyrir sér í framtíðinni að kjarabarátta verði miklu meira glóbalíseruð 
en hún er í dag. Ég reikna með því að þetta verði hluti af lausninni. Að félög 
eins og UNI Global, alþjóðleg samtök stéttarfélaga og fleiri muni gegna 
mikilvægara og stærra hlutverki en áður. 

 
Hlutverki stéttarfélaga mun ekki verða ógnað af gigghagkerfinu, að mati fulltrúa þeirra. 

Hvernig sem netvangsstarsmenn yrðu skilgreindir, þá myndu þeir geta gerst félagsmenn 

í stéttarfélagi og barist fyrir sínum réttindum á þeim vettvangi. Einn fulltrúa taldi að það 

gæti reynst snúið fyrir netvangsstarfsmenn að standa í kjarabaráttu, en að stéttarfélög 

myndu ekki hverfa: 

Stéttarfélög eru búin að vera til mjög lengi og þau eru svo sem ekki að fara 
hverfa. En það er hins vegar ekki þannig með það, frekar en annað, að 
réttlætið þarf viðhald til þess að vera til. Þessir hagsmunir sem við erum að 
verja, eru þarna, hvernig sem þetta lendir allt saman. 
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6 Umræða 

Kveikjan að rannsóknarefni þessarar ritgerðar, var sú staðreynd að engin 

netvangsfyrirtæki gigghagkerfisins virtust starfa á Íslandi. Nánari athugun á stöðu 

gigghagkerfisins á Íslandi staðfesti þetta, með óverulegum undantekningum. Eftir stóðu 

spurningar; hvers vegna hefur gigghagkerfið ekki náð að skjóta rótum á Íslandi, þrátt fyrir 

að það hafi dreift hratt úr sér í löndum allt í kring? Stóðu sérstakar hindranir í vegi fyrir 

þessari þróun og ef sú var raunin, hvaða hindranir? Loks, rannsóknarspurningin sjálf, eru 

aðstæður á Íslandi vænlegar fyrir fyrirtæki sem nýta sér vinnufyrirkomulag 

gigghagkerfisins í sínum rekstri? 

Svör við þessum spurningum og allar ályktanir verða byggðar á fræðilegum grundvelli. 

Greining á gigghagkerfinu og á íslenskum vinnumarkaði úr köflunum sem hér hafa á 

undan gengið, gaf til kynna að það væru einkum ferns konar hindranir til þess fallnar að 

skýra stöðu gigghagkerfisins á Íslandi. Þessar hindranir gætu verið af félagslegum, 

efnahagslegum, lagalegum og pólitískum toga. 

Umfjöllun í kafla 3 bendir til þess að félagslegar hindranir séu ekki til staðar. Íslensk 

menning er ef til vill mótuð af smæð samfélagsins og nánum tengingum íbúanna, sem 

gæti minnkað þörfina á milligöngu netvanga í tilveru fólks. Þetta má ráða af bæði 

mælingum Hofstede og orðum viðmælenda í niðurstöðu rannsóknarinnar í kafla 5. Virkni 

á Facebook hópunum Skutlarar og Vinna með litlum fyrirvara, þar sem tugþúsundir taka 

þátt í eins konar netvangsstarfsemi, er þó ákveðið mótsvar við þeirri kenningu. Þessu til 

frekari stuðnings má benda á stöðu Airbnb netvangsins á Íslandi, sem fjallað er um í kafla 

3.2, en hún sýnir vilja Íslendinga til þátttöku í netvangsstarfsemi og hversu fljótt 

Íslendingar geta tekið upp nýja tækni og siði. Túlka má viðtöl við atvinnurekendur á sviði 

vöru- og matarsendinga í kafla 3.2.2 á þá leið, að þeir telji litla fyrirstöðu vera fyrir því að 

taka upp vinnufyrirkomulag gigghagkerfisins í sínum rekstri. Íslendingar hafa nú þegar 

boðið vinnu sína við t.d. þýðingar í gegnum netvanga, eins og kemur fram í kafla 3.2.3. 

Íslenskur markaður er smár, eins og fjallað er um í kafla 3 og viðmælendur bentu á í 

viðtölum. Netvangsfyrirtæki gera þó takmarkaðar kröfur til markaðsstærðar, vegna þess 

hve lágur fastur kostnaður er í þeirra rekstri. Lágur fastur kostnaður er eitt af einkennum 

netvangsfyrirtækjanna, eins og kemur fram í kafla 2.3. Finna má dæmi um gigghagkerfi 

sem þrífast í íbúakjörnum sem eru minni en íslenska höfuðborgarsvæðið. Lágt 
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atvinnuleysi kann að lækka hvata meðal fólks til að leita að hlutastörfum eða starfa 

sjálfstætt, en íbúum á Íslandi fjölgar hratt og atvinnuleysi er hætt að minnka, ef miðað er 

við nýjustu tölur, sem vísað er í í kafla 3.1. Meira máli skiptir að netvangsstörf geta verið 

aukastörf hjá einstaklingum sem annars væru ekki á vinnumarkaði – hinum svonefndu 

striturum og hörkurum skv. Botsman, sem sagt er frá í kafla 2.4. Því ættu vinsældir 

netvangsstarfa ekki að velta á þátttöku á vinnumarkaði. Af öllu þessu má leiða að 

efnahagslegar aðstæður á Íslandi hindri ekki innreið gigghagkerfisins. 

Íslensk löggjöf hefur reynst hindrun fyrir farveitur á borð við Uber og Lyft. Líkur eru á 

að hindrunin muni minnka nægilega til að þær þjónustur verði löglegar hér á landi, ef 

verður af áformum um lagabreytingar sem fjallað er um í kafla 3.2.1. Fyrirtæki úr öðrum 

helstu öngum gigghagkerfisins, eins og heimsendingarþjónustur og starfatorg, ættu að 

vera í fullum rétti til þess að hefja störf, eftir því sem hér verður næst komist. Einhver 

störf eru leyfisskyld, en þau gætu einstaklingar með tilheyrandi leyfi samt sem áður 

auglýst á netvöngum, líkt og gert er á vefnum Nagli.is, sem fjallað er um í kafla 3.2.3. 

Ríkjandi löggjöf hefur ekki alltaf verið forsenda fyrir starfsemi netvangsfyrirtækja og 

nærtækast er að benda á dæmi Airbnb í því samhengi. Þangað til ný lög um húsaleigu tóku 

gildi var óheimilt að leigja út heimili til ferðamanna án leyfis, en það stöðvaði ekki 

Íslendinga í að verða ein umsvifamesta þjóð Evrópu á Airbnb, miðað við höfðatölu 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2018; Viðskiptaráð Íslands, 2018). Þegar Airbnb náði 

fótfestu á Íslandi og skapaði sér sess sem tekjulind fyrir marga Íslendinga varð erfitt fyrir 

stjórnvöld að skera upp herör gegn þjónustunni. Þess vegna var brugðist við með 

málamiðlun, nýrri löggjöf sem kom ramma utan um nýja tegund af rekstri gistiheimila. 

Þá er komið að síðustu hindrununum - hinum pólitísku. Þessar hindranir er erfitt að 

meta, enda bundnar við viðhorf þeirra sem fara með stjórn og áhrif hverju sinni. Markmið 

eigindlegrar rannsóknar þessarar ritgerðar var að reyna varpa ljósi á þessi viðhorf og 

álykta um umfang hindrunarinnar að því loknu. Eins og greint var frá í kafla 2.8 þá kom 

fram í skýrslu um Ísland frá 2016 að engin afstaða í garð deilihagkerfisins (hér 

netvangshagkerfið) lægi fyrir meðal helstu aðila vinnumarkaðarins. Niðurstöður 

rannsóknar þessarar ritgerðar, sem greint var frá í kafla 5, leiddu hið sama í ljós. 

Engin tíðindi eru, í sjálfu sér, ákveðin tíðindi. Svo virðist sem beðið sé eftir því að 

netvangsfyrirtæki úr gigghagkerfinu komi fram og reyni á þolmörk íslensks vinnuafls og 
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regluverks. Ráðstafanir hafa ekki verið gerðar, til að takast á við áskoranir 

gigghagkerfisins, sem þó eru þekktar. Stéttarfélögin vita hvaða réttinda þarf að gæta og 

hvernig fyrirkomulag gigghagkerfisins getur ógnað þeim, en virðast ekki ætla að grípa til 

aðgerða til að gæta réttindanna, fyrr en þegar á reynir. Íslenskur markaður stendur því 

opinn fyrir netvangsfyrirtækjum, en búast má við viðbrögðum stéttarfélaga ef réttinda 

starfsmanna verður ekki gætt. Tekið skal fram að aðild að stéttarfélögum er hvergi eins 

algeng innan OECD eins og hér, eins og kom fram í kafla 3.1 og því verða þau að teljast 

nokkuð áhrifamikil. 

Ætla má að íslensk stjórnvöld muni að einhverju leyti fylgja fordæmi annarra 

Norðurlandaþjóða varðandi gigghagkerfið, enda eru lög þeirra svipuð hinum íslensku. Á 

Norðurlöndum hefur hópum verið komið á fót með atbeina stjórnvalda og þeir gefið út 

áherslur eða tillögur. Þeirra á meðal að komið verði á reglum um rétt 

netvangsstarfsmanna til sameiginlegrar kjarabaráttu, að reglur um vinnuaðstöðu verði 

aðlagaðar breyttum vinnutegundum og að netvangsstörf verði tengd við 

atvinnuleysisbótakerfið (Dølvik og Jesnes, 2018). Allt eru þetta tillögur sem teljast mættu 

raunsæjar og gagnlegar fyrir hið nýja atvinnuumhverfi, en þær eru mótaðar af reynslu 

þessara landa af gigghagkerfinu. 

Hér verða ekki felldir dómar eða komist að niðurstöðu um hvað hefur haft mest áhrif 

á stöðu gigghagkerfisins á Íslandi og hvers vegna það hefur ekki skotið rótum. Ljóst er 

einhverjar af þeim fjórum hindrunum, sem greining þessarar ritgerðar benti á að gætu 

haft áhrif, kunna að hafa verkað á tiltekin netvangsfyrirtæki, en alls ekki öll. Rannsóknin 

sem hér hefur verið innt af hendi hefur leitt í ljós að unnt sé að svara 

rannsóknarspurningunni á jákvæðan hátt, þ.e. að aðstæður á Íslandi má telja vænlegar 

fyrir fyrirtæki sem nýta sér vinnufyrirkomulag gigghagkerfisins í sínum rekstri. Aðstæður 

á Íslandi eru ekki ýkja frábrugðnar öðrum svæðum þar sem gigghagkerfið þrífst og 

vísbendingar eru um starfandi gigghagkerfi í skugga frá lögum. Óhætt er að álykta að 

hindranir séu takmarkaðar og kunni að hjaðna enn frekar á næstu árum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar miða við núverandi forsendur, þegar afstaða verkalýðshreyfingarinnar 

liggur ekki fyrir né reglusetning af neinu tagi. Slíkt getur breyst og því ber að setja þann 

fyrirvara. 
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7 Lokaorð 

Tækifæri blasir við íslenskum stjórnvöldum - að læra af reynslu annarra ríkja og búa í 

haginn. Gigghagkerfið hefur skapað togstreitu, meðal annars í formi dómsmála og valdið 

sveiflum á vinnumarkaði. Stjórnvöld annarra landa hafa reynt að ná sáttum milli krafna 

neytenda, atvinnulífs og vinnuafls. Að beisla gigghagkerfið, eftir að það hefur náð styrk. 

Áður en gigghagkerfið hefur innreið sína, geta Íslendingar búið svo um hnúta að togstreitu 

verði haldið í lágmarki, en slíkt mun krefjast breytinga á hugarfari. 

Gigghagkerfið boðar nýtt viðhorf til vinnu. Ástæða þess að illa hefur gengið að 

skilgreina netvangsstarfsmenn gigghagkerfisins miðað við núverandi fyrirkomulag á 

vinnumarkaði, er sú að þeir passa einfaldlega ekki þar inn. Sveigjanleiki og sjálfræði eru 

kjarni netvangsstarfa, sem hvorki neytendur, fyrirtæki né starfsfólk virðast vilja hverfa frá. 

Kröfur um fast ráðningarsamband eða 100% vinnu samræmast illa þessari 

hugmyndafræði. Halda má á lofti ákveðnum kröfum um rétt netvangsstarfsmanna, en 

staða þeirra getur sennilega aldrei orðið sú sama og staða launþega eða verktaka, án þess 

að fórna þeim eiginleikum gigghagkerfisins sem gera það eftirsóknarvert. Eftirlit með 

gigghagkerfinu verður flókið og óframkvæmanlegt ef miðað er við núverandi aðferðir, 

eins og vinnustaðaeftirlit. Gott siðferði fyrirtækja hefur sennilega aldrei verið eins 

veigamikill þáttur í rekstri og nú. Keðjuábyrgð og viðurkenningar gætu hvatt enn frekar til 

góðrar hegðunar. Varla er þó hægt að stóla á innri hvata fyrirtækja sem fullnægjandi 

eftirlit.  

Gigghagkerfið verður ekki stöðvað, frekar en aðrar byltingar. Svo lengi sem tækninnar 

nýtur við munu einstaklingar geta stundað jafningjaskipti. Enn sem komið er telst 

milliganga netvangsfyrirtækja öruggasta leiðin til að skapa vettvang fyrir viðskiptin, sem 

tryggir hagsmuni flestra. Hagsmunum ríkisins, neytenda og starfsmanna er líklega best 

gætt með miðstýrðum netvöngum, sem starfa á yfirborðinu.  

Eðli samstarfs ríkis, stéttarfélaga og netvangsfyrirtækjanna mun ráða því hvernig 

gigghagkerfið kemur til með að virka í framkvæmd á Íslandi. Stéttarfélögin standa frammi 

fyrir hættu á að missa sín áhrif, ef gigghagkerfið ryður sér til rúms og tekst að skapa 

umhverfi á eigin forsendum. Þau ættu því að hafa forgöngu um skipulag mála, á 

raunsæjum grundvelli. Of strangar reglur munu ekki hindra framgöngu gigghagkerfisins, 
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heldur aðeins ýta því í skuggann eða skapa óæskilegan núning á vinnumarkaði. Engar 

reglur geta á hinn bóginn ógnað aldarlangri réttindabaráttu verkalýðsbaráttunnar. 

Lausnin liggur einhvers staðar þar á milli. Í opnu gigghagkerfi þar sem einstaklingar 

geta aflað sér tekna, sótt sér þjónustu og stuðlað að blómlegu viðskiptalífi. Með einföldu 

regluverki sem óbreyttir borgarar geta fylgt án sérþekkingar í fjármálum eða lögfræði og 

staðið skil á opinberum gjöldum og lífeyrisgreiðslum. Með öflugum stéttarfélögum sem 

standa vörð um rétt starfsmanna og beita áhrifum sínum með því að efla vitund 

þjóðfélagsins á æskilegum viðskiptaháttum. Þar sem stjórnvöld láta stórfljót 

gigghagkerfisins ekki flæða yfir samfélag velferðar, heldur beina því í réttan farveg. 

Það veit á gott að undirbúningsvinna stéttarfélaga og stjórnvalda sé í þann mund að 

hefjast. Fróðlegt verður að fylgjast með framvindu þeirrar vinnu. Hluti af þeirri vinnu gæti 

verið viðhorfskönnun meðal notenda Facebook hópanna tveggja og ef til vill fleiri 

netvanga, ef þeir finnast. Á sviði lögfræði mætti greina dómaframkvæmd annarra landa í 

málum tengdum gigghagkerfinu ítarlegar en hér hefur verið gert og heimfæra yfir á 

íslensk lög. 

Í öllum frekari rannsóknum í þessum málaflokki er brýnt að styðjast við skilgreiningar, 

sem eru í senn skýrar og þekktar. Hér var gerð tilraun til að skilgreina helstu hugtök eftir 

bestu getu og er það von höfundar að þau geti gagnast í frekari umræðu um þessi efni. 
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Viðauki 1 – Spurningalisti 

Hverjir eru helstu kostir gigghagkerfisins? 

- Gallar? Ógnanir? Tækifæri? 

Flest nágrannalönd Íslands hafa séð dæmi um fyrirtæki sem beita svonefndri 

netvangsvinnu (e. platform work). Hefur þú séð dæmi um slíkt hér? 

- Ef svo er, hver eru þau? 

- Ef ekki, hvers vegna hefur Ísland ekki séð fleiri slík fyrirtæki hefja rekstur? 

- Eru stífari reglur á vinnumarkaði hér en annars staðar?  

- Skiptir smæð markaðarins máli? 

Ef netvangsvinna kæmi til hér á landi, með hvaða hætti myndir þú skilgreina stöðu 

netvangsstarfsmanna, í samhengi við núverandi fyrirkomulag? 

- Hvernig koma þeir inn í „kerfið“? Verktakar, launaðir starfsmenn eða annað? 

Þyrfti að breyta lagaumhverfinu til að bregðast við þessu vinnufyrirkomulagi? 

- Er eitthvað annað sem þarf að gera? 

Liggur ábyrgðin á að gæta réttinda starfsmanna hjá fyrirtækjunum eða hinu opinbera? 

- Fræða þá um hvað er sanngjarnt o.s.frv. 

Hvernig gætu netvangsstarfsmenn barist fyrir sameiginlegum kjörum (í kjarabaráttu)? 

Þyrfti að skapa nýtt verkalýðsfélag fyrir netvangsstarfsmenn? 

Hvaða áhrif telur þú að innreið gigghagkerfisins myndi hafa á íslenskt samfélag? 

- Skapast ný og fleiri störf í stað hinna? 

- Áhrif á kjör starfsmanna? Áhrif á kjör neytenda? 

Myndu fjötrar á þessa vinnu standa í vegi fyrir efnahagslegum framförum þjóðarinnar? 

- Nýsköpun fyrirtækja? 

Hefur þú nýtt þér þjónustu einhvers þeirra fyrirtækja sem starfa innan gigghagkerfisins? 

- T.d. Uber, Lyft, Postmates, Fiverr, Taskrabbit 

- Ef svo er, hvar? 

- Ef svo er, hvernig var upplifunin? 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 
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Viðauki 2 – Hugtakalisti 

Listi yfir þýðingar á helstu hugtökum sem varða umfjöllunarefni ritgerðarinnar. 

 

Enska Íslenska 

access economy aðgangshagkerfi 

blockchain bálkakeðja 

critical mass markfjöldi 

crowdsourcing hópvirkjun 

decentralization valddreifing 

gig economy gigghagkerfi 

gig work giggvinna 

internet platform netvangur 

network effects netáhrif 

outsourcing útvistun 

peer-to-peer, p2p jafningjaskipti 

platform economy netvangshagkerfi 

platform work netvangsvinna 

platform workers netvangsstarfsmenn 

rating system gagnkvæmt matskerfi 

sharing economy deilihagkerfi 

tokens rafmynt 

 

 


