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De 15 største selskapene på NASDAQ 

Kilde: MaryMeeker, http://techcrunch.com/ 

25,000 $MM 

70,000 $MM 
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De fleste sektorer vil påvirkes av 

delingsøkonomien 

Transport Overnatting Bank/finans Arbeidskraft 



Delingsøkonomien åpner for mer effektiv utnyttelse 

av ressursene gjennom digitale plattformer 

Utnytter overskuddskapasitet 

Utvider markedet 

Skaper helhetlige handleopplevelser 

Katalysator for entreprenørskap 

Baserer seg på «online» tillit 

Kjennetegn 



FINN småjobber  

– en reaksjon på behov i markedet 

Privatpersoner på 

FINN Torget som tilbyr 

tjenester 

Privatmarkedet er mer 

enn FINN torget og 

produkter 

Markedet for 

«freelancere» er i 

sterk vekst 

Skillet mellom privat 

og næring viskes ut 

med ny teknologi 



FINN småjobber er en markedsplass hvor privatpersoner  

kan få hjelp av folk med mer tid/kompetanse (P2P) 

1 3 2 
Behovet for  

hjelp beskrives 
Hjelperen betaler  

for å ta kontakt 

Innsatsen vurderes 

i etterkant 



FINN småjobber har kraftig vekst og god effekt 

for både tilbyder og hjelper 

Vekst i antall jobber YTD 
januar til oktober  

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2014 2015

+95% 

Noen sentrale KPIer  

93 % av jobbene får svar 

60 min responstid (24/7) 

2,5 svar i gjennomsnitt 

> 10 000 registrerte privatpersoner 

> 10 000 omtaler 



Over 20 000 hjelpere har benyttet Småjobber 

Hobbyfotograf 
- Bygger portefølje 

Pensjonist  
- Ønsker å hjelpe andre 

Student 
- Ekstrainntekt 

Arbeidsløs 
- Trenger inntekt 



Stor variasjon i jobbene som formidles 



Utfordringer våre brukere erfarer 

Område Utfordring Hva gjør vi? 

Skatter og avgifter Mange og uklare regler Samarbeid med 

Skatteetaten om forenkling 

Juridiske begrensninger Penger aktiverer jus Kontroll av jobber og 

aktører 

Forbruker- og 

arbeidstakerrettigheter 

Ingen sikkerhetsnett 

 

Lønnsveiledning 

Dialog med Forbrukerrådet 

Forsikringer Partene sitter selv med 

risiko og ansvar 

Tilby transaksjon via FINN 

og få forsikringsbransjen på 

banen 



Oppsummert 

1. Delingsøkonomien vil endre mange bransjer 

 

2. Det er en mulighet, ikke en trussel  

 

3. Konsekvensene er store og uoverskuelige  


