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Hákon Róbert Jónsson1 
Verkefni þetta er lagt fram til að uppfylla kröfur til lokaprófs í MPM námi (Master of Project 

Management), – meistaranámi í verkefnastjórnun við tækni- og verkfræðideild Háskólans 
í Reykjavík2 

Útdráttur 
Tilgangur þessa verkefnis er að kynna aðferðafræði Holacracy og hvernig ákvarðanir eru 
teknar í þeim fyrirtækjum sem vinna eftir þeirri aðferðafræði. Slík fyrirtæki byggja skipulag 

sitt á sjálfstýrðum/sjálfstæðum teymum. Til þess að þrengja fókusinn var horft til þess 

hvort hægt væri að sjá áhrif stjórnkerfisins á átök og ágreining milli starfsmanna innan 
þeirra fyrirtækja sem skoðuð voru og hvernig þau tókust á við ágreining og átök. Hér á 

landi eru ekki mörg fyrirtæki sem starfa eftir aðferðafræðinni, raunar bara vitað um eitt 

fyrirtæki árið 2020.   
 

Holacracy er aðferðafræði sem byggir á flötum, starfstitlalausum strúktúr og mikið 
lagt upp úr því að vinna með kúltúr og tilfinningar. Aðferðin var fyrst kynnt árið 2007 en 

byggir á margra áratuga grunni fyrirtækja sem hafa notast við sjálfstýrð teymi í sínum 

rekstri.  
 

Það kom í ljós í þessu verkefni að kerfið er ekki frekar en önnur kerfi fullkomin 
lausn á því hvernig best er að reka fyrirtæki. Kerfið er fremur þunglamalegt, margir fundir 

og stéttleysi starfsmanna veldur í sumum tilvikum rótleysi. Þó eru margar jákvæðar hliðar 

á þessari aðferðafræði sem flestar snúa að starfsmanninum sjálfum, tilfinningum hans og 
valdeflingu í hans garð.  

Abstract 
The purpose of this paper is to introduce Holacracy as a governance method and how 
decisions are made in companies that use Holacracy. Those companies are structured 

using self-governing teams. To narrow the scope of the paper I wanted to see if 

Holacracy would impact conflicts and tensions in those companies and how they dealt 
with conflicts and tensions. In the year 2020 in Iceland, there was only one company 

that I could find that uses this method of governance.  

Holacracy is a governance method that uses a flat structure, with no job titles 

and emphasis on culture and emotions. The method was introduced in the year 2007, 

but the method is developed by standing on the shoulders of giants which used self-

governing teams in their work.  

When working on this paper it grew more and more apparent that this system for 
governance is not flowless. The system is rather complicated, involves a lot of meetings 

and the lack of job titles is a hurdle for many employees. This method focuses on the 

employee, their emotions and empowers them at the same time.  
  

 
1 Hákon Róbert Jónsson – epostur@gmail.com – +354-898-9010 
2 Reykjavík University, School of Science and Engineering, Reykjavík, Iceland. E-mail: mpm@ru.is  
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Inngangur 
Sjálfstjórnun og sjálfstjórnandi teymi hafa náð hylli víða um heim síðasta áratuginn og 

sum fyrirtæki hafa hallast að því að færa sig frá hefðbundnu starfaskipulagi yfir í flatt 

skipulag þar sem teymi taka ákvarðanir í sameiningu. Aðferðafræðin sem sum þeirra 
notast við í þessari viðleitni nefnist Holacracy.    

 
En hvað er Holacracy og hvað eru sjálfstýrð teymi? Upphaflega þegar ég hóf að 

leita að efnivið fyrir lokaverkefni hafði ég gengið með hugmynd í maganum um það hvernig 

væri hægt að valdefla starfsmenn og hluti af því væri að þeir gætu í sameiningu valið og 
ráðið sér yfirmenn en ekki verið „úthlutað“ yfirmönnum. Starfsmenn gætu þannig haft 

meira um það að segja hverjir yrðu liðsfélagar þeirra sem gætu verið þeim stuðningur og 

styrkur. Þeir væru ábyrgir fyrir því að velja vel. Starfsmenn myndu sameiginlega meta 
hæfi þeirra sem sæktu um og velja í sameiningu inn í teymið sitt. Þannig væri tenging 

þeirra við yfirmanninn og tenging hans inn í teymið sterkari. Eftir að hafa velt þessu fyrir 
mér nokkuð lengi og hvernig ég gæti notað þessa nálgun sem grunn að efni í lokaverkefni 

bar ég þessa hugmynd upp við Bob Dignen markþjálfa. Hann er markþjálfi MPM námsins 

og í einum markþjálfunartíma með honum vorið 2021 leiddi hann mig inn á brautina um 
sjálfstýrð teymi sem byggja á hugmyndafræði Holacracy. Hann benti mér á bókina 

Reinventing Organizations (Laloux, 2014). Eftir hafa lesið bókina og eftir að hafa kynnt 
mér fyrirtækið HolacracyOne3 varð ég alveg heillaður, sérstaklega hvað varðar skipulag 

og dreifingu valds. Í bókinni er talað um self-managing organisations eða sjálfstjórnandi 

skipulagsheildir þar sem skipulag er flatt og ákvarðanir teknar sameiginlega, allir hafa 
rödd. Einnig er fjallað um að í árhundruð hafi valdajafnvægi í fyrirtækjum verið skakkt, 

valdið á höndum fárra og krafturinn ekki komið frá starfsmönnum. Þannig hefðu fyrirtæki 

ekki nýtt þann kraft sem býr innan skipulagsheildarinnar eins og mögulegt hefði verið. 
Hugmyndir bókar Laloux eru framsýnar og er sú hugmynd sem gengur hvað lengst kölluð 

Evolutionary TEAL og gengur út á að kasta fyrir róða því sem veldur valdaójafnvægi. 
Enginn einn á að vera alvaldur eða stjórna öðrum. Valdið á að vera í fyrirtækinu og 

fyrirtækið eru starfsmennirnir sjálfir. Með því að styðja, styrkja og efla starfsmennina 

verður fyrirtækið öflugra (Laloux, 2014). Með þetta í farteskinu fannst mér alveg upplagt 
að leita að viðfangsefni sem ég gæti notað þessar hugmyndir og vangaveltur í.   

 
Ég ræddi við Helga Ingason forstöðumann MPM námsins og bar þessa hugmynd 

um Holacracy undir hann. Hann benti mér á að ræða málið við Agnesi Hólm Gunnarsdóttur 

sem hafði ritað með honum bókina um Afburðastjórnun. Agnes hafði þá ritað kafla í þeirri 
bók um Lífræna afburðastjórnun (Ingason og Gunnarsdóttir, 2017). 

 
Í samræðum okkar Agnesar kom fram hugmyndin um að skoða hvernig ákvarðanir 

eru teknar innan fyrirtækja sem byggja skipulag sitt á sjálfstæðum teymum og hvernig 

ákvarðanirnar geta haft áhrif innan skipulagsheildarinnar.   
 

Það eru ekki mörg fyrirtæki sem starfa eftir þessari hugmyndarfræði hér á landi og 

því ekki einfalt að finna efnivið í þetta verkefni.   
 

Ég lagði upp með að reyna að fá að ræða þessi málefni við eina fyrirtækið sem við 
vissum að hafði farið alla leið með það að starfa eftir hugmyndafræði Holacracy en því 

miður gekk það ekki eins og við hefðum viljað. Ég náði þó að tala við Skúla Valberg4 á 

Zoom í rúman klukkutíma þar sem töluvert af upplýsingum kom upp á yfirborðið.  
Ég hef þó heyrt af töluvert fleiri fyrirtækjum sem eru að færa í sig þá átt að fletja 

skipulagið út hjá sér út, gera teymi sjálfstýrð og vinna með valdeflingu. Í þetta sinn var 

 
3 HolacracyOne er fyrirtæki sem stofnað var árið 2007 af Brian Robertson og er Holacracy skráð vörumerki í 

eigu Holacracy One, L.L.C. of Spring City, PA, USA. Hann ritaði Holacracy Constitution árið 2013 sem eru 

grunnreglur þeirra sem vilja starfa eftir Holacracy aðferðafræðinni. Nýjasta útgáfan var gefin úr 2015. 

(HolacracyOne, 2015) 
4 Skúli Valberg starfar hjá Kolibri. Hann gegnir mörgum hlutverkum hjá Kolibri en út á við er hann yfirleitt 

flokkaður sem framkvæmdastjóri þó slíkt hlutverk sé ekki til í skipulagi Kolibri. 
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markmiðið að vinna sem mest út frá þeim rannsóknum sem sýndu kosti og galla við 
Holacracy. Þetta verkefni er því unnið upp úr þeim gögnum sem aðgengileg eru í gegnum 

bækur, myndbönd, vefsíður og rannsóknir sem ég komst yfir.  
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Fræðilegur bakgrunnur 
Hvað er Holacracy? 
Til þess að gefa örlitla innsýn inn í Holacracy eða heildarstjórnun er það aðferðafræði við 
stjórnun fyrirtækja/teyma þar sem starfsmenn/meðlimir mynda aðskilin, sjálfstjórnandi 

teymi. Teymin hafa þó víxlverkun hvert á annað til þess að ná fram hámarksárangri í 
verkefnum og fyrir teymið. Hugmyndir um lagskipt stjórnskipulag víkja til þess að gefa 

flötu skipulagi kraft. Þannig eru starfsmenn/meðlimir virkjaðir og styrktir til þess að taka 

þátt í ákvörðunartökum (Hargrave, 2019). 

 

Holacracy nafnið á sér uppruna hjá fyrirtækinu HolacracyOne. Brian Robertsson 
setti það fyrirtæki á laggirnar árið 2007 og hefur frá þeim tíma verið leiðandi fyrirtæki í 

innleiðingu á hugmyndafræðinni um Holacracy (Robertson, 2015). Brian hafði áður stofnað 

fyrirtækið Ternary Software í kringum 1990 og þegar Agile bylgjan hófst tók Ternary 
Software fullan þátt í innleiðingu á þeirri hugmyndafræði. Brian taldi hægt að gera betur 

og ná meiri árangri en hann náði með Agile. Fyrirtækið gerði margar tilraunir með 

aðferðafræðina sem þróaðist og varð síðar kölluð Holacracy. Það var ekki átakalaust og 
reyndi mikið á. Árið 2007 var HolacracyOne stofnað. Það fyrirtæki var upphaflega stofnað 

til að auðvelda fyrirtækjum að innleiða þessa hugmyndafræði. HoloacracyOne hefur allar 
götur síðan þjálfað og aðstoðað fyrirtæki við að koma sér af stað og byggja upp þann 

kúltur sem þarf til.   

Brian Robertson hjá HolacracyOne lýsir Holacracy svona, eins og stýrikerfi fyrir 
tölvu: 

  
Think about it as an operating system for an organization. Not a 

technology, not a piece of software, but a social technology. Your 

computer has an operating system... [that] controls how communication 
happens, how power works, how applications share resources and 

information, the flow of work through that computer. Everything else is 

built on top of that operating system. And likewise in our organizations 
today, we have an operating system that often goes unquestioned. Right 

now, there is a bit if a monopoly on the organizational operating system 
market, so to speak. We pretty much have one way we use to structure 

and run a business, ultimately. There are some variations of course, but 

it really comes back to the same basic underlying structure for how power 
works and how work gets done in the company. 

 
Og samkvæmt heimasíðu Zappos er sjálfsstjórn og Holacracy skilgreint á 

eftirfarandi hátt:   

At it's core, “self-management” means knowing exactly what you are 
responsible for, and having the freedom to meet those expectations 

however you think is best. “Self-organization” is being able to make 

changes to improve things - beyond what is required of you. Simple in 

theory, but everyone has to truly commit for it to work!  

There are countless different methods for a company to become more self-
managed and self-organized. Holacracy, which was created by 

HolacracyOne, is one of them. Holacracy is like an operating system for 

your organization. It is a predefined set of rules and processes, checks and 
balances, and guidelines that an organization can use to help them become 

self-managed and self-organized by giving every employee (instead of just 
management) the power to innovate, make changes, and have a voice 

(Zappos inc, 2016). 
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Sögulegt ágrip um sjálfstjórnandi fyrirtæki 
Sjálfstjórn innan fyrirtækja er ekki ný af nálinni þó nafnið Holacracy hafi komið fram fyrir 
örfáum árum. Það að nýta krafta starfsmanna til að leysa úr þeim verkefnum sem fyrir 

liggja og komast að sameiginlegri niðurstöðu hefur verið praktíserað í marga áratugi. Hér 

að neðan nefni ég nokkur dæmi úr sögunni sem gefa til kynna hvað þetta hefur í raun 
verið lengi við lýði og hversu sterka tilhneigingu góðir leiðtogar hafa til þess að efla 

starfsfólk sitt og ná sem mestu út úr því.   
 

Gore-Tex 
Árið 1958 stofnuðu Wilbert og Genevieve Gore fyrirtækið Gore sem er þekktara í dag sem 

Gore-Tex og framleiðir þekkt efni með sama nafni sem er mikið notað í margskonar 
útivistarfatnað. Strax í upphafi þess fyrirtækis var unnið með sjálfstjórnandi 

hugmyndafræði og til að mynda ákváðu starfsmenn laun hvers annars einu sinni á ári. Var 

það gert með því að starfsmenn röðuðu samstarfsmönnum á skala frá -3 og upp í +3. Því 
hærri einkunn og því meiri líkur á hækkun launa. Svipuð aðferð er nýtt enn þann dag í dag 

hjá HolacracyOne (Laloux, 2014, bls. 129). 
 

RHD 
Um 1970 var fyrirtækið Resources for Human Development (RHD) stofnað. Það er fyrirtæki 

sem rekið er án hagnaðarsjónarmiða og hefur starfað í um 50 ár með það markmið að 
bjóða upp á öruggan vinnustað sem býður fólk velkomið inn í hugmyndaheim sinn um 

heildarhyggju (e. wholeness). Það gera þeir með því að skapa umhverfi þar sem 

starfsmenn geta tjáð sig óhindrað og með því ná þeir fram krafti, ástríðu og 
hugmyndaauðgi. 

 
RHD býður upp á geðheilbrigðisþjónustu í úthverfum Fíladelfíu í USA. Þar störfuðu 

um 4600 manns árið 2014. Hjá RHD er starfsmönnum skipt í 20-40 manna teymi sem 

stjórna sér sjálf og gera sínar áætlanir sjálf.  
  

Byggir þetta á því að:  
1. Allir starfsmenn eru jafnverðmætir.  

2. Fólk er að upplagi gott þar til annað kemur í ljós. 

3. Það er ekki til besta leiðin til að stjórna fyrirtæki og þeim málum sem þar koma 
upp. Því nýtir RHD sér þann möguleika að láta teymin sín finna bestu lausn hvers 

vandamáls fyrir sig (Laloux, 2014, bls. 147–149).   

 

Buurtzorg 
Buurtzorg5 er eitt þekktasta dæmið um fyrirtæki sem starfar eftir Holacracy. Buurtzorg er 

hollensk heimahjúkrunarþjónusta stofnuð árið 2006 af Jos de Block og teymi 
hjúkrunarfræðinga. Þetta er stærsta heimahjúkrunarþjónusta í Hollandi í dag með yfir 

10.000 starfsmenn. Fyrirtækið starfar án hagnaðarsjónarmiða og inntakið í þjónustunni er 

að sinna hverjum þjónustuþega í samræmi við þarfir viðkomandi. Viðskiptavinurinn er í 
algjörum forgrunni. Starfsmenn Buurtzorg starfa ekki skv. tímaplani og hver þjónustuþegi 

fær þann tíma sem þarf til að uppfylla þær þarfir sem óskað er eftir. Hvort sem það er að 

ræða dagsins mál, drekka saman kaffi, fara yfir reikninga, skipta á sárum, baða eða 
einfaldlega veita sálrænan stuðning með hlustun. Þessi nálgun á heimahjúkrun hefur vaxið 

með hverju árinu og ár eftir ár er Buurtzorg valið fyrirtæki árins í Hollandi. Aðferðafræðin 
hefur sýnt og sannað að þeir sem þiggja þjónustuna líður betur, þeir veikjast síður og 

þegar þeir veikjast og fara inn á sjúkrahús, stoppa þeir skemur við og eru lengur heima 

hjá sér en aðrir. Útreikningar sýna að ef öll heimahjúkrun innan Hollands væri rekin með 
þessari nálgun gæti það sparað um 2 milljarða evra á ári (Laloux, 2014).  

 

 
5 Vefsíða Buurtzorg - https://www.buurtzorg.com/  

https://www.buurtzorg.com/
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Fyrirtækið skiptir öllum starfsmönnum niður í teymi sem skipuleggja sig sjálf. 
Teymin eru um 870 talsins og eru 12 starfsmenn í hverju teymi. Um það bil 50 manns 

starfa á skrifstofunni og 15 þjálfarar fyrir teymin til að viðhalda Holacracy þekkingunni 
(Buurtzorg, 2021). 

 

Önnur fyrirtæki sem má minnast á og starfa skv. aðferðafræði um sjálfstjórn með 
Holacracy eru t.d. AES, FAVI, BSO/Origin, Heiligenfeld, Morning Star, Patagonia og Sun 

Hydraulics.   

 

Ekki kerfi sem hentar öllum 
Sum fyrirtæki hafa hætt að starfa eftir þessari hugmyndafræði og má þar nefna fyrirtækið 

Medium6 sem hætti að vinna eftir hugmyndafræðinni þar sem hún þótti vera of tímafrek 
í framkvæmd, of mikil skriffinska. Í heildina er kerfið þó orðið að einhverjum hluta inngróið 

og Medium notast við hluta af Holacracy og blanda við klassíska stjórnun þar sem það 

hentar betur. Brian Robertsson sem er stofnandi HolacracyOne er ekki fylgjandi því að 
fyrirtæki starfi eftir hluta af aðferðafræðinni því hann telur að það sé eins og að spila skák 

eða körfubolta og notast bara við helminginn af þeim reglum sem leikurinn byggir á. Hann 
er á því að annað hvort innleiði fyrirtæki alla stjórnarskrá Holacracy7 eða ekki til þess að 

ná settum markmiðum (Robertson, 2015, bls. 117–118). 

 
Fyrirtækið Zappos hefur einnig dregið sig smátt og smátt frá hugmyndafræðinni 

um Holacracy. Tilkynnt var um það í janúar 2020 (Groth, 2020).   

 
Flutningafyrirtækið Shift8 hætti að nota Holacracy einungis ári eftir að hafa innleitt 

það hjá sér. Það ól af sér of marga fundi og ábyrgð og ákvörðunartaka var ósjálfbær. „Við 
höfðum ekki tíma til þess að vinna vinnuna“ okkar sagði Zach Ware, stofnandi Shift 

(Silverman, 2015).  

 

  

 
6 Medium er vefmiðill sem lifir á þessari slóð hér. https://medium.com/  
7 Holacracy Constitution (HolacracyOne, 2015) 
8 Shift var lagt niður í mars 2015.  

https://medium.com/
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Rannsóknin 
Markmiðið með þessari ritgerð er að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig eru 

ákvarðanir teknar í fyrirtæki sem byggir skipulagið á sjálfstæðum/sjálfstýrðum 

teymum og hvort það hafi áhrif á átök innan fyrirtækisins?   
 

Viðfangsefni rannsóknar 
Þegar farið var af stað í þetta verkefni stóð til að taka djúpviðtöl (eigindleg rannsókn) við 

þá sem starfa hjá eina fyrirtækinu sem vitað er um hér á landi sem vinnur algjörlega eftir 
Holacracy aðferðafræðinni, Kolibri. Í ljósi aðstæðna í samfélaginu og álags varð fljótt ljóst 

að slíkt væri mjög miklum annmörkum háð. Var því snúið af þeirri braut um leið og ljóst 
var að af því gæti ekki orðið. Ákveðið var því að leita fanga í fyrri rannsóknir og reyna að 

sjá þar út munstur í ákvörðunartöku og því hvernig slíkt getur haft áhrif inn í fyrirtæki sem 

starfa eftir Holacracy.    
 

Það er því ljóst að ég hef ekki tekið nein viðtöl utan símtals við Skúla Valberg, ekki 

greint gögn sem byggja á mínum viðtölum eða unnið þessa ritgerð með það að markmiði 
að ná fram upplýsingum sem geta stutt við kenningu. Ég hef reynt að taka saman 

upplýsingar um það hvað Holacracy gengur út á í stuttu máli, sem er erfitt því 
aðferðafræðin er flókin og reynt að svara rannsóknarspurningunni.  

 

Ég ræddi við Skúla Valberg sem er einn af starfsmönnum Kolibri, sem gaf mér 
stutta innsýn inn í starfssemi þeirra og get ég byggt á henni að hluta. Í því samtali kom 

meðal annars fram að fyrirtækið hefði starfað eftir þessu stjórnskipulagi, sem þeir kalla 
WONKA, meira og minna frá því árið 2014 og það hefði gefið mjög góða raun. Menning 

fyrirtækisins sé hjarta þess og það sé mikil áhersla lögð á það að ræða tilfinningar, vinna 

með gegnsæi og ákvarðanir séu teknar sameiginlega en ekki af einum yfirmanni. Einu 
sinni í viku, á föstudögum, eru haldnir „check-in“ fundir (e. tactical meeting) þar sem fólk 

ræðir málefni líðandi stundar, hvort sem það eru mál sem snúa að þeim persónulega eða 

þeim verkefnum sem eru í vinnslu. Fundirnir á föstudögum, byrja á „check-in“. Einn og 
einn talar í einu og samræður eru ekki leyfðar. Þeir ræða sín mál og svo næsti og næsti 

(S. Valberg, munnleg heimild, 18. mars 2021). Dæmigert umræðuefni getur verið hvernig 
viðkomandi svaf, hvort hann hefði þjáðst af veikindum eða verið stressaður. Við þetta 

losnar um höft og spennur. Andrúmið á fundinum gefur grundvöll til þess að öll mál séu 

aðgengilegri. Það er alveg undir fundarmönnum komið hvað þeir fara mikið á dýptina. Ekki 
er óalgengt að menn opni sig meira og meira eftir því sem þeir starfa lengur í þessu 

umhverfi.  
 

Á þessum fundum er mjög mikilvægt að sá sem stjórnar fundinum sé mjög 

meðvitaður um reglurnar og stjórni fundinum mjög ákveðið til að halda forminu. Komi í 
veg fyrir truflanir og láti fundinn ganga vel. Formið er í raun lykillinn að því að vel takist 

til (Robertson, 2015).  

Hér að neðan verður haldið áfram að lýsa sambærilegum fundi hjá fyrirtæki sem 
nefnist Springest9 og er hollenskt fyrirtæki sem starfar eftir Holacracy.  

 
Eftir „check-in“ er komið að því sem kallast Metrics review þar sem farið er yfir KPI 

(e. key perfomace indicators) eða lykilmælikvarðana. Þar er farið yfir það hvernig 

hlutverkum (e. roles) gengur að vinna í takti við þá lykilmælikvarða sem skráðir hafa verið 
á hvert hlutverk. Það geta verið fleiri en einn mælikvarði á hvert hlutverk. Eftir Metric 

review er komið að því að fara yfir verkefnastöðu (e. project update). Þar er farið yfir 
stöðubreytingar í verkefnum og einungis ræddar eða upplýstar þær breytingar sem hafa 

orðið frá því vikunni áður. Engar nákvæmar lýsingar á einu eða einu nema þegar um ný 

verkefni er að ræða þá er rammi þess verkefnis kynntur (SpringestNL, 2017).  
 

 
9 Heimasíða Springest - https://springest.com/  

https://springest.com/


 9 

Build the Agenda er því næst á dagskrá. Hér lýsa fundarmenn þeim spennum sem 
þeir hafa (e. tensions). Spenna er munur á því ástandi sem fundarmaður vildi að væri 

raunin og hvert ástandið raunverulega er. Hér koma fram spennur á milli hringja eða 
hlutverka og eru þær útkljáðar með því að menn rökstyðja og gera það gjarnan með með 

vísan í OKR10 (e. Objectives and Key Results). Er það gert í þeim tilfellum þegar 

nauðsynlegt er að fá sem mesta vigt ef talið er óljóst hvort spennan truflar starfsmann frá 
því að vinna önnur verkefni fyrir hringinn og önnur hlutverk telja að það muni tefja þeirra 

vinnu. Óska fundarmenn þá eftir útskýringu á því hvernig það að leysa spennu A getur 

verið í takti við OKR fyrirtækisins frekar en leysa spennu B. Þessi umræða getur tekið á 
og þar sem enginn yfirmaður er til staðar og ef ekki næst að leysa úr ágreiningi getur þurft 

að miðla málum með því að svokallaður lead link leggur fram tillögu sem getur flokkast 
sem málamiðlun. Lead link er ekki eiginlegur yfirmaður en þetta hlutverk sinnir nokkrum 

þeim atriðum sem falla undir yfirmenn í hefðbundnu skipulagi (SpringestNL, 2017).  

 
Governancefundurinn er ekki haldinn jafn oft og tactical fundurinn, eða um það bil 

einu sinni í mánuði. Á þessum fundi eru lagðar til breytingar í fyrstu umferð (e. proposal 
round). Það geta verið breytingar á hlutverki, búa til nýtt hlutverk eða að leggja niður 

hlutverk. Næst er komið að því að fundarmenn fá að spyrja spurninga til að fá nánari 

úrskýringar á því sem lagt er til (e. clarifying question round). Þriðja umferðin er 
viðbragðsumferðin (e. reaction round). Eftir viðbrögð er boðið upp á mótmælaumferð (e. 

objection round). Séu ekki mótmæli við því sem hefur komið fram í fyrri umferðum er 
komið að því að innleiða breytinguna og ber ritarinn ábyrgð á því að tillögunni verði komið 

í framkvæmd (SpringestNL, 2017).  

 
Í myndbandi frá árinu 2018 kemur fram að Kolibri leggur höfuðáherslu á að vera 

leiðandi þegar kemur að góðum vinnustaðakúltúr. Mannlegi þátturinn er í forgrunni 

(Viðskiptaráð, 2018). Nýir starfsmenn fyrirtækisins eru faðmaðir með „onboarding buddy“ 
sem fylgir sniðmáti sem er í Asana (hugbúnaður) og býr þannig til grunninn að nýjum 

starfsmanni smátt og smátt. Skúli ræddi líka um það að reglulega væru gerðar kannanir 
meðal starfsmanna með verkfæri sem kallast PeakonSurvey og eru þeir mjög svo 

meðvitaðir um það hvernig starfsmönnum þeirra líður allt árið. Án þessara gagna væri 

Kolibri ekki jafn vel upplýst og gætu þau ekki aðlagað rekstur sinn eins og þau geta nú. 
Það kom Kolibri á óvart að árið 2020 er það ár sem hefur komið hvað best út úr mælingum 

hjá þeim og gefur til kynna að menning, samvinna, samkennd og vinátta skili sér á svona 
erfiðum tímum (S. Valberg, munnleg heimild, 18. mars 2021).  

 

Starfsmenn tala um að þeir fái að blómstra og að þekking þeirra fái að njóta sín. 
Þeir fá að vera þeir sjálfir og hafa fullt traust til þess að leggja til málanna (Viðskiptaráð, 

2018).  

 
Daði Ingólfsson segir í myndbandinu Kolibri hlaut verðlaunin Bylting í stjórnun! 

2018, að til þess að Kolibri nái sem lengst og geti sprungið út þá hafi þeir ákveðið að taka 
upp nýtt stjórnskipulag árið 2013. Fyrirtækið hafi verið tiltölulega smátt á þeim tíma og 

þeim fannst hefðbundið skipulag og valdboð að ofan ekki vera það sem hentaði þeirra 

rekstri og hugsanagangi. Hugmyndin var að reyna að setja upp meira valdeflandi leiðir til 
þess að ná sem mestu út úr starfsfólkinu. Þeir hafi tekið upp Holacracy og við það gátu 

þeir dreift valdi sýnilega um allt fyrirtækið. Þannig geti einstaklingar og teymi verið meira 
sjálfstýrð. Þrátt fyrir að valdi sé dreift er hópurinn samt samstilltur og með sömu markmið. 

Með Holacracy segir Daði að stjórnskipun sé alltaf í stöðugri þróun og það séu ekki stökk 

á milli ára sem komi frá yfirstjórn heldur séu breytingar stöðugar og því aðlagist 
starfsmenn betur að þeim smáu og stöðugu breytingum sem verða (Viðskiptaráð, 2018).  

 

 Hjá Kolibri rita starfsmenn undir Vinnusamning / CLOU (e. Colleague letter of 
understanding) og þar er talað um að hafa opin og uppbyggileg samskipti, að hlusta meira 

 
10 OKR er notað til þess að skilgreina verkefni fyrirtækisins og teyma þess í samræmi við mælanlegar breytur 

sem skilgreina árangur hvers verkefnis.  
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en tala og gera ráð fyrir því besta í hverjum og einum. Vinnusamningurinn er settur upp 
fyrir starfsmennina og til að tryggja það hvernig samskipti séu á milli starfsmanna. Með 

því að hafa svona samning er hægt að stíga inn í samskipti með traust að leiðarljósi en 
ekki vantraust (Viðskiptaráð, 2018).  

 

Úrvalstími eða Wonka-time, það sem margir þekkja sem Googletime. Þetta er tími 
þar sem starfsfólk getur unnið að hugðarefnum sem það er að velta fyrir sér og getur tengt 

þau við verkefni eða áhugamál sín sem getur svo síðar skilað sér inn í gæði vinnu hjá 

Kolibri (Viðskiptaráð, 2018) (S. Valberg, munnleg heimild, 18. mars 2021). 
 

Tilraunastarfsemi er mikilvæg og fólki er treyst til þess að gera tilraunir. Tilraunir 
eru upphaf þekkingar og mistök eru stóri lærdómur tilrauna (Robertson, 2015).  

 

Ólafur Örn Nielsen, fyrrum starfsmaður Kolibri, ræddi um það í myndbandinu hvort 
ekki ríkti glundroði og hvort fjármunum væri ekki eytt í óþarfa og vitleysu. Var hann að 

vísa til þess að hjá Kolibri getur hver sem er farið og keypt það sem hann þarft þegar hann 
þarf það, svo lengi sem það sé fyrirtækinu í hag og hann hafi speglað þá hugmynd við 

einhvern annan. Hann sagði glundroða ekki ríkja í þessum málum, því með fullkomnu 

trausti og að starfsmenn taki ákvarðanir sem séu fyrirtækinu fyrir bestu sé ljóst að sú sé 
ekki raunin (Viðskiptaráð, 2018).  

 
Daði segir að eftir að hafa tekið upp Holacracy hafi þeim tekist að skipuleggja sig 

betur og á sama tíma náð að viðhalda kúltúrnum sem snýst um sjálfstjórnun, heild og 

tilgang (Viðskiptaráð, 2018). 
 

OKR og áhrif þess á menningu 
Skúli nefndi að fyrirtækið starfi líkt og Springest eftir OKR‘s. Það er mikilvægt að nefna 

það að OKR‘s eru sameiginleg verkefni allra sem starfa hjá fyrirtækinu og eru í raun 
grunnur að væntri velgengni fyrirtækisins (S. Valberg, munnleg heimild, 18. mars 2021). 

OKR‘s eru „hvað“ og „hvernig“ markmiðin sem fyrirtækið, hringir og einstaklingar setja 

sér. Þessi markmið þurfa að vera metnaðarfull og mælanleg. Þau eru sett til að ná meiri 
árangri í dag en í gær. Það er mikilvægt að þessi markmið séu áskorun fyrir hvern og einn 

og þau séu skýr (SpringestNL, 2017).  
 

Tvö til fimm markmið eru ekki óalgeng tala þegar menn setja sér OKR. Það er ekki 

óalgengt að fyrirtæki lýsi því þannig að áður en þau hafa tekið upp OKR hafi þeim liðið 
eins og hópi sem hljóp í allar áttir, stefnulaust og árangurinn eftir því. Þetta er sérstaklega 

algengt hjá fyrirtækjum sem flokkast sem „startup“ fyrirtæki. Þegar fyrirtækið tekur upp 

þessa aðferð að setja markmið, fylgja þeim, mæla árangur og taka stefnu byggða á 
gögnum er ljóst að árangur mun skila sér hraðar. Þetta kemur í veg fyrir átök um stefnur 

og verkefni sem sett eru fyrir innan fyrirtækisins og hefur því styðjandi áhrif á menningu 
þess (Post, 2019). Starfsmenn geta ávallt vísað í þessi markmið þegar verið er að velja 

verkefni og forgang þeirra eins og vísað var í hér að ofan hjá Springest í Hollandi 

(SpringestNL, 2017).  
 

Félagslegt skipulag innan Holacratic skipulagsheilda 
Hefðbundið starfaskipulag gerir ráð fyrir því að yfirmenn hafi þekkinguna og valdið og nýti 

það til að deila með samstarfsmönnum í formi ákvarðana um eitt og annað. Þetta kallast 
Top down aðferðafræði eins og hún hefur tíðkast víðast hvar í gegnum árþúsundir (Laloux, 

2014). Það fyrsta sem gert er við innleiðingu Holacracy er að yfirmenn og millistjórnendur 
eru gerðir titlalausir. Eftir það er nauðsynlegt að deila út ábyrgðinni og það er líkleg 

niðurstaða að þegar enginn einn ræður þá þarf að halda marga fundi (Silverman, 2015). 

 
Haukur og Helgi ræða um það í sinni bók Samskiptafærni að ákvarðanir séu yfirleitt 

betur grundaðar og gæði þeirra meiri þegar þær eru teknar í hóp. Nauðsynlegt er þó að í 

hópnum sé rétta fólkið til að taka ákvörðunina (Ingason og Jónasson, 2019). Það er í góðu 
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samræmi við þá hugmyndafræði sem er hér til umfjöllunar, Holacracy, að taka ákvarðanir 
í hópum en ekki þiggja þær frá einum aðila á toppnum.  

 
Þrátt fyrir að aðferðafræðin Holocaracy taki fyrir að innan fyrirtækisins séu 

lagskiptingar, deildir og titlar, er eins og sagt er hægt að taka skipulagið út úr fyrirtækinu 

en það er erfitt að taka eðli okkar sem einstaklinga og mannvera út úr jöfnunni. Við erum 
hópdýr og njótum okkar best í grunninn þegar skipulagið er með forystu og leiðtoga. Í því 

ljósi má benda á að innan Holacracy er talað um „hlutverk“ (e. Roles) en ekki starfstitla. 

Það verður skýrt betur út síðar en hlutverkin eru inni í svokölluðum hringjum eða circles 
og innan þeirra geta verið fleiri hringir (Robertson, 2015). Hér eftir verður talað um hringi 

sem circles. Það er því ljóst að um einhvers konar strúktúr er að ræða þó hann sé flatur 
eða í hringjum. Það er ágætt að hafa það líka í huga að hér er talað um strúktúr til að geta 

betur varpað ljósi á það hvernig ákvarðanir eru teknar (Robertson, 2015). 

 

Hvers má vænta þegar Holacracy er innleitt hjá fyrirtæki  
Fyrirtæki sem innleiða Holacracy mega vænta þess að:  

1. Fyrirtækið verði fljótara að aðlaga sig að breytingum. 

2. Fundir verða skilvirkari. 
3. Valdið mun verða sjáanlega dreift um allt fyrirtækið. 

4. Verkefnin munu öðlast meiri tilgang (Robertson, 2015). 

 

Hlutverk í stað starfstitla 
Greinilegasti munur á því þegar horft er yfir skipulag fyrirtækja sem starfa eftir Holacracy 
og hefðbundnu starfaskipulagi er að þar er ekki að finna neina starfstitla, heldur fylla 

starfsmenn yfirleitt nokkur hlutverk. Kjarninn í Holacracy er að aðskilja manneskjuna og 

hlutverk frá hvert öðru (e. Soul from Role) (Robertson, 2015). 
 

Hlutverkin eru sett upp á Governance fundum og eru þau skírð lýsandi nöfnum. 

Ekki er óalgengt að starfsmenn sinni 5-30 hlutverkum. Hlutverk eru líka lifandi eigindi og 

er hlutverkum breytt eða eytt þegar þau hafa ekki lengur neinn tilgang:  

When you fill a role, you gain the authority to take any action you deem 
useful to express that role’s purpose or energize one of its 

accountabilities, as well as you can with the resources available to you, 

as long as you don’t violate the domain of another role (Robertson, 
2015). 

 

Tvær tegundir funda 
Tvær tegundir funda eru haldnir, Governance fundir og Tactical fundir.  

Tactical-fundirnir eru vikulegir fundir þar sem farið er yfir stöðu verkefna. Þetta er 

fundurinn sem er tengdur rekstri verkefna og er markmið að ryðja úr vegi hindrunum og 
tryggja framgang verkefna.  

 

Þessir fundir sem eru nefndir hér eru einkennandi fyrir alla circles en þeir geta verið 
vikulegir í sumum circles, mánaðarlega, ársfjórðungslega eða jafnvel einu sinni á ári í 

öðrum.  

 
Á þessum fundum eru ákveðnir aðilar nauðsynlegir svo sem eins og lead link og 

rep link ásamt ritara. Þessir aðilar tryggja að fundirnir fari rétt fram og niðurstaða þeirra 
sé í takti við hagsmuni super og sub circles. Það er einnig mikilvægt að nefna hvernig 

ákvörðunartakan skal fara fram en það er með ferli sem nefnist Dynamic Steering og vísar 

í það hvernig við bregðumst við á hjóli. Við veltum því ekki of mikið fyrir okkur þegar við 
erum að detta of langt til hægri eða vinstri hvort við eigum að bregðast við og rétta stýrið 

af til þess að ná aftur jafnvægi. Ákvörðun er tekin án þess að allir þurfi að vera sammála, 
ákvörðun getur verið tekin þrátt fyrir að ekki sé full samstaða um hana. Það er mikilvægt 
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að taka ákvarðanir hratt byggðar á raunverulegum gögnum til þess að geta fengið hraða 
svörun (Robertson, 2015). 

 
Governance-fundirnir eru haldnir í hverjum Circle. Þessir fundir eru haldnir mun sjaldnar 

en Tactical fundirnir þar sem þessir fundir eru haldnir til þess að gera breytingar og 

viðhalda strúktur í hverjum Circle fyrir sig. Ekki er óalgengt að þessir fundir séu haldnir 
einu sinni í mánuði. Það sem gert er á þessum fundum er: 

 

- Bæta, eyða eða breyta hlutverkum innan þess Circle sem heldur fundinn.  
- Bæta, eyða eða breyta reglum innan þess Circle sem heldur fundinn. 

- Kjósa eða velja fólk í lykilhlutverk innan þess Circle sem heldur fundinn.  
 

 
Mynd 1 - Ferli Holacracy - Heimild: https://www.topmanagementdegrees.com/holacracy/ 

 
Spennur 

Brian Robertson skilgreinir spennur svona (2015): 

I’m calling a tension—the perception of a specific gap between current 
reality and a sensed potential. 

 
Með því að deila valdi/ákvörðunartöku um allt fyrirtækið er markmiðið að virkja 

starfsólkið og nýta tengingu þeirra við raunveruleikann sem best í töku ákvarðana innan 

þeirra sviðs (e. domain). Þegar hlutverkin eru valdefld finna einstaklingarnir þær spennur 
(e. tensions) sem eru tækifæri til úrbóta, sjá mynd 1. Holacracy skiptir þessum spennum 

upp í tvær mismunandi tegundir: kerfisspennur (e. governance tensions) og 
rekstrarspennur (e. operation tensions). Haldið er utan um þessar stöður í mismunandi 

kerfum og hefur HolacracyOne hannað forrit til þess að halda utan um spennurnar sem 

nefnist Glassfrog (HolacracyOne inc., 2021).  
 

Úrleysing ágreinings - hreinsum loftið – CTA (e. clear the air) 
Þrátt fyrir að hugmyndafræðin Holacracy hafi margt fram að færa eru átakasvæði í kerfi 

sem er jafn opið og frjálst. Fyrirtækið Dwars and Giants setti upp hjá sér svokallað Tribe 
Space app til þess að vinna í því að takast á við átök. Þeir bjuggu til svokallað CTA eða 

clear the air fundi þar sem fólk getur komið og rætt mál og útkljáð. Þessir fundir eru haldnir 

einu sinni í mánuði og formatið er svona (HolacracyOne inc., 2018): 
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1. „Deep check-in“ – Hér er farið á dýptina til að sjá hver staðan er hjá hverjum 

og einum persónulega. 
2. „Processing personal tensions“ - Hér lýsa aðilar vandamáli eða átakalínum. 

Strax er tekið á þessum átökum í stað þess að leyfa fundinum að súrna. Þeir 

sem eiga í útistöðum kasta málinu á milli sín og aðrir fylgjast með. Þetta er gert 
þar til niðurstaða fæst og ágreiningur hefur verið útkljáður.  

3. „Appreciation round“ – Hér er farið yfir það sem var leiðrétt, hverju var bjargað 

og hvað fundarmenn eru þakklátir fyrir eftir að loftið hefur verið hreinsað. 
4. „Personal challenge round“ (valkvæð) – Hér getur fólk óskað eftir stuðningi við 

það að ná árangri í einhverju sem hefur verið að trufla það. Dæmi um þetta 
gæti verið að einhver á erfitt með að vera stundvís. Getur einhver hjálpað með 

það? 

5. „Check-out og harvesting“ – Hver er lærdómur fundarins. Hvernig getum við 
haldið áfram að verða betri en við vorum fyrir fundinn.  

  
Algeng vandamál sem koma upp og hægt er að ræða á svona fundum er það þegar 

fyrrum yfirmenn sem voru t.d. í framkvæmdastjórastöðum halda áfram að haga sér eins 

og framkvæmdastjórar eftir að Holacracy hefur verið innleitt. Þá er það tekið fyrir á þennan 
hátt og rætt fram og til baka þar til sjónarmið beggja hafa verið skoðuð og niðurstaða fæst 

um næstu skref og lærdóm (HolacracyOne inc., 2018). 
 

Yfirmaðurinn  
Hlutverkið CEO eða framkvæmdastjóri hverfur ekki fullkomlega þó það sé tekið út úr 

skipuriti. Fyrirtæki sem eru í samskiptum við þau fyrirtæki sem starfa eftir Holacracy gera 

oft kröfu um að fá að eiga samskipti við þá sem eru í efstu stöðum og kalla þá CEO (S. 
Valberg, munnleg heimild, 18. mars 2021). Þrátt fyrir þessa ytri kröfu þá er í raun stóra 

hlutverk CEO að passa að falla ekki aftur í gömlu kerfin og tryggja að aðferðafræðin fái 
sitt andrými. Þá er aðalhlutverkið að vera hin fullkomna fyrirmynd í því að fylgja 

aðferðafræðinni. Við innleiðingu á Holacracy er það fyrsta verkefni CEO og undirrita og 

samþykkja Holacracy stjórnarskrána. Eftir það hefur CEO ekki heimildir til að taka stórar 
ákvarðanir fyrir fyrirtækið án þess að þær séu teknar í sameiningu. Þess utan mun hann 

taka að sér hlutverk eins og aðrir starfsmenn. Ekki óalgengt að það séu 10-30 hlutverk 
(Robertson, 2015).  

 

Holacracy eða ekki 
Að innleiða bara hluta af Holacracy reglum er ekki hægt segir Brian Robertson hjá 

HolacracyOne (Robertson, 2015). Annað hvort eru allar reglur úr stjórnarskránni teknar 

upp eða ekki. Því er líkt við að taka bara upp skemmtilegu reglurnar í fótbolta og ætla sér 
að spila leikinn án þeirra reglna sem snúa að þeim hlutum sem eru minna skemmtilegir 

eða flóknir. Medium hætti að nota Holacracy eins og áður var greint frá en segjast hafa 

haldið eftir þeim hlutum sem þeim þykja styðja við þeirra rekstur. Sömu sögu er að segja 
frá Zappos líkt og áður var sagt frá (Groth, 2020). Þetta er í góðu út frá því sem þeir eru 

að gera en nýtist að sjálfsögðu ekki til þess að reka fyrirtækið með þeim sjónarmiðum 
sem koma fram í Holacracy segir Brian. Það er einfalt, vilji fyrirtæki ná fram því sem 

Holacracy býður upp á þarf að innleiða allar reglurnar og fylgja eftir í einu og öllu en ekki 

bara að hluta. Það er samt sem áður hægt að taka kerfið upp að hluta til innan fyrirtækis 
áður en ráðist er í að innleiða það í öllum deildum (Robertson, 2015).  

Gagnrýnin á Holacracy 
Hvar er viðskiptavinurinn í þessu ferli? 
Mikil áhersla er á innri hliðina á rekstrinum og fyrir það getur viðskiptavinurinn liðið. Það 
er meðal annars þess vegna sem Zappos hefur verið að færa sig frá því að vinna eftir 

aðferðafræðinni vegna þess að fundirnir og utanumhald er gríðarlega tímafrekt. Sömu 



 14 

sögu segir stofnandi flutningafyrirtækisins Shift, Zach Ware (Silverman, 2015). Það sem 
Zappos hefur gert er að halda áfram að notast við circles en hefur í stað allra fundanna 

aftur tekið upp stjórnendahlutverkin sem voru látin víkja þegar aðferðafræðin var tekin 
upp (Groth, 2020). Steve Denning blaðamaður á Forbes ritaði grein árið 2014 um 

Holacracy og veltir þar upp þessari gagnrýni á aðferðafræðina og bendir á að 

viðskiptavinurinn sé ekki lengur í forgrunni. Hann bendir réttilega á að það sé ekki einu 
orði minnst á viðskiptavininn í Holacracy stjórnarskránni (e. Holacracy constitution). Það 

er því ljóst að þar til fókus verður færður meira á viðskiptavininn segir Denning að þá mun 

þessi aðferðafræði ekki geta orðið sú bylting sem vonast hafi verið eftir (Denning, 2014).  
 

Vélrænt og ómanneskjulegt umhverfi 
Holacracy ber þess ljós merki að kerfið er hannað af manni sem kemur úr 

hugbúnaðarþróun. Simon Mont (2017) ritar í grein sinni að fram hafi komið, eftir 
samræður við fjölda fólks sem starfar í fyrirtækjum sem vinna eftir Holacracy, að það 

gangi eins og rauður þráður í gegnum þau samtöl að kerfið sé vélrænt og ómanneskjulegt. 
Kerfið skapi ekki manneskjulegt umhverfi, það sé mjög erfitt að fóta sig í þessu umhverfi, 

hlutverk séu að jafnaði of mörg og forgangsröðun þeirra sé mjög flókin. Hann gengur svo 

langt að segja að dýnamíkin sé flókin og það að gefa í skyn við starfsmenn að skapað hafi 
verið umhverfi þar sem allir eru jafnir án stéttskiptingar jafnist á við heilaþvott (e. 

gaslighting). Þrátt fyrir að hann tali um þetta með þessum hætti virðist sem það eigi sér 
stað óviljandi en sé ekki kerfisbundið (Mont, 2017).  

 

 Simon heldur áfram og talar um fyrirtæki sem hann segir að hafi hætt að starfa 
eftir Holacracy árið 2016. Markmið þessa fyrirtækis hafi verið í upphafi að valdefla 

starfsfólkið og draga úr þeim áhrifum sem talin voru neikvæð og voru að miklum hluta 

tilkomin vegna þess að stjórnendur voru einsleitur hópur hvítra, mikið menntaðra manna 
um fimmtugt.  

 
Í upphafi var hópurinn mjög spenntur og jákvæður gagnvart innleiðingunni. En 

fljótlega fór að bera á því að fólki fannst því vera haldið niðri með kerfinu og þá sérstaklega 

persónulega og menningarlega. Aðrir töluðu um að þeir hefðu verið útundan, sumum 
fannst þeir hefðu fengið mun meiri kraft og völd en þeir töldu að væri rétt og aðrir sáu 

þann hóp sem fékk þessi völd endurtaka þau mistök sem gerð voru áður en Holacracy var 
innleitt. Við þetta urðu til tveir hópar, annar dáði það en hinn hafði miklar efasemdir. Báðir 

hópar höfðu þó efasemdir um kerfið en sá hópur sem dáði kerfið taldi vandamálið liggja 

hjá starfsfólkinu en þeir sem höfðu miklar efasamdir töldu kerfið gallað. Brian Robertson 
hönnuður kerfisins segir kerfið eiga að henta öllum aðstæðum og fyrirtækjum. Hann talar 

um að ef fólk upplifi það að kerfið virki ekki sé vandamálið ekki kerfið, heldur fólkið og 

fólkið þurfi að breyta hugsanagangi sínum til þess að fá kerfið til að virka með þeim (Mont, 
2017).  

 
Í þessu samhengi nefnir Simon annað dæmi þar sem hann talar um að það hversu 

miklu máli skiptir að gera ekki ráð fyrir því að allir séu steyptir í sama mót. Þessu til 

stuðnings tekur hann dæmi um tvíbura sem væru aðskildir í fæðingu. Annar fengi uppeldi 
þar sem ætti að eltast við drauma sína og það væru engin takmörk fyrir því hversu langt 

væri hægt að ná. Hinum tvíburanum væri hins vegar tjáð að hann réði sér ekki sjálfur, 
væri í raun hér til þess að þóknast öðrum og væri ekki heimilt að tjá sig og sínar skoðanir. 

Þessir einstaklingar kæmu út í lífið og inn á vinnumarkað með mjög ólíka nálgun á það 

hvernig skuli takast á við aðstæður á hverjum stað. Ef einhver réði báða einstaklingana í 
vinnu og segði þeim á fyrsta degi að þeir væru jafningjar og þeir ættu að vinna sem 

sjálfstæðir einstaklingar og taka ákvarðanir byggðar á innsæi kæmi fljótt í ljós að það væri 
ekkert líkt með því hvernig þeir nálguðust ákvarðanir sínar! Með þessu dæmi sem er 

vissulega mjög einfaldað er verið að leggja áherslu á það að við erum öll mismunandi að 

upplagi og það að fá völd í hendur í flötu skipulagi eins og gert er ráð fyrir í Holacracy 
virkar mjög misjafnlega á þá sem starfa í slíku umhverfi. Sumir munu fagna frelsinu og 
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sjálfstæðinu, aðrir munu ekki finna fyrir því og enn aðrir munu klárlega ekki sjá tilgang 
með Holacracy kerfinu í heild sinni (Mont, 2017).  

 

Launin og umræða um launahækkanir  
Algengt er að upp komi vangaveltur um það hvernig farið er með launahækkanir þegar 
enginn hefur það hlutverk að sjá um launahækkanir. Laun eru oft sá hluti samvinnu og 

samstarfs sem getur valdið hvað mestri spennu milli launþega og vinnuveitanda. Almennt 
er litið svo á að það þurfi hæfileika til að finna jafnvægi á milli greiddra launa og þeirra 

sem þiggja þau. Óvissa launþega um það hvort og hvenær þeir geti átt von á launahækkun 

og einnig hvort slíkt sé bara alls ekki í spilunum er fyrir flesta óásættanlegt (The National 
Society of Leadership and Success, 2017).  
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Niðurstöður / Umræða 
Í þeim gögnum sem ég vitna í er að finna töluvert ósamræmi og ekki hægt að finna út frá 

þeim gögnum hvort Holacracy sé heppilegt kerfi til að innleiða eða ekki.  

 
Sérstaklega með tilliti til þess hvernig ákvarðanir eru teknar og hvort það hafi síður 

í för með sér átök og ágreining sem ekki er hægt að leysa. Það er frekar áberandi að þeir 
sem vitnað er í tala um að kerfið sé þungt og tímafrekt. Það sé ósjálfbært og fundir séu of 

margir. Þegar enginn er yfirmaðurinn þá er það niðurstaðan að funda þurfi oft og stundum 

lengi. Af þeim gögnum sem ég vann upp úr var ljóst að jákvæðnin var mest hjá Buurtzorg, 
Kolibri og Springest. Bæði þessi fyrirtæki eru evrópsk og starfa í hugbúnaðargerð. Ég hefði 

viljað hafa haft tíma til þess að geta skoðað líka menningarlegan mun á því hvort Holacracy 

eigi betur við í samfélögum sem einstaklingurinn er sterkari en þar sem hann er veikari.  
 

Öll gögn benda til þess að lögð sé áhersla á að kerfið sé valdeflandi en það er líka 
skýrt í gögnunum að það eru ekki allir sammála því að svo sé. Talað er um að kerfið sé 

ómanneskjulegt, það geri fólki erfitt fyrir að fóta sig. Titlar sem ekki eru til staðar veiki 

stöðu einstaklinga þegar kemur að því að taka ákvarðanir og þegar forstjóri hefur bara 
brot af því valdi sem hann hafði áður sé oft erfitt að halda sig innan rammans og fara ekki 

aftur í gamla farið.  
 

Varðandi ákvarðanatökuna eins og henni er lýst stuttlega hjá Kolibri og svo af meiri 

nákvæmni hjá Springest er farið yfir hversu mörg skref þarf að fara í gegnum. Bæði 
Springest og Kolibri eru lítil fyrirtæki og má mögulega benda á það sem kost þegar kemur 

að innleiðingu og aðlögun fyrirtækis að Holacracy. Þá má einnig benda á Buurtzorg sem 

er mjög stórt fyrirtæki sem nær vel utan um aðferðina.  
 

Úrvinnsla ágreinings var til umræðu í umfjöllun um Springest og Dwarfs and Giants. 
Þar var sýnt fram á hvernig ágreiningur er meðhöndlaður og góður árangur næst með 

þeim aðferðum sem þessi tvö fyrirtæki nýta sér. Annars vegar með CTA eða clear the air 

aðferð Dwarfs and Giants og hins vegar hvernig Springest notast við OKR‘s til að leysa úr 
forgangi við ákvarðanir verkefna hjá sér.  

 
Nefnd eru tvö fyrirtæki sem bæði leggja megináherslu á það að viðskiptavinurinn 

sé algjörlega í forgangi. Buurtzorg lýsir því hversu vel tekst til við notkun á aðferðinni og 

hversu mikil ánægja er meðal viðskiptavina þeirra og fyrirtækið valið fyrirtæki ársins ár 
eftir ár. Hins vegar lýsir Zappos því að viðskiptavinurinn hafi týnst í kerfinu og því hafi þeir 

færst frá Holacracy og aftur yfir í hefðbundnara skipulag. Þetta helst í hendur því að í 
Holacracy stjórnarskránni er ekki einu orði minnst á viðskiptavininn og því eðlilegt að hann 

geti orðið útundan þegar kerfið er frekt á tíma starfsmanna.  
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Lokaorð 
Mér er ljóst að þrátt fyrir að markmið Holacracy sé göfugt þá má ekki gleyma því að 

Holacracy er bara verkfæri í töskunni og er fyrir sumum hamar en ekki sög. Það er 

nauðsynlegt að átta sig á því. Ekki er hægt að segja að Holacracy sé lausn allra vandamála 
og sé hið eina svar. Holacracy getur verið frábært kerfi til að byggja ofan á sem grunn en 

það er nauðsynlegt að vera meðvitaður um þær takmarkanir sem kerfið innifelur og það 
hvað þarf að að gera til að styðja við það. Þannig næst meiri árangur.   

 

Ef undirliggjandi vandamál eru til staðar hjá fyrirtækjum sem ekki hafa verið útkljáð 
má ekki gera ráð fyrir því að hægt sé að taka upp nýtt stjórnkerfi án þess að greina þau 

vandamál og leysa áður en ráðist er í innleiðingu á nýju kerfi. Til þess að hægt sé að 

innleiða þetta kerfi er mikilvægt að til staðar sé jarðvegur til að sá þessu fræi í og það þarf 
að næra þetta fræ og jarðveginn ef vel á að takast til. Þá er nauðsynlegt að fyrirtæki geri 

mikla greiningu á því hvort Holacracy sé sú leið sem fara skuli og skoða hvað aðrir hafa 
gert.   

 

 Brian Robertson segir að annað hvort taki fyrirtæki upp Holacracy aðferðina og þá 
allt sem kemur fram í The Holacracy Constitusion eða ekki! Þetta viðhorf þykir mér mjög 

hættulegt því það er alveg ljóst í mínum huga að aðferðafræðin ein og sér getur ekki náð 
fram þeim markmiðum sem farið er af stað með að reyna að ná, hver sem þau kunna að 

vera. Til þess þarf fleira að vera til staðar. Ég er til dæmis sannfærður um það að aðferðin 

og hlutar hennar geta svo sannarlega aðstoðað við að skapa umhverfi til þess að kúltur 
nái að þróast og þroskast. Fyrirtæki sem hafa reynt aðferðina og hætt eins og Medium og 

Zappos lýsa því bæði hvernig þau notast við þá hluti sem þeim þykja jákvæðir og 

styrkjandi fyrir þeirra starfssemi. Bæði fyrirtækin gagnrýna kerfið með sambærilegum 
hætti, að það sé þungt, það sé mekanískt og tímafrekt.    

 
Svar mitt við spurningunni er því það að ákvarðanir í fyrirtækjum sem byggja 

starfsemi sína á sjálfstæðum/sjálfstýrðum teymum eru teknar mjög strúktúrerað. 

Ákvörðunartakan virðist geta tekið mun lengri tíma hjá flestum en í hefðbundnu skipulagi. 
Ég tel að þessi aðferðafræði sé heiðarleg og lýðræðisleg. Það eru til staðar góðar aðferðir 

sem eru til þess fallnar að bregðast við þegar upp kemur ágreiningur og nýtast við að 
leysa úr honum. Teymin eru í flestum tilfellum nægjanlega sterk að því er virðist til að 

vega það og meta hvað er þeim fyrir bestu. Það getur falið í sér að aðlagast, breytast, 

fjölga fólki og fækka fólki.  
 

Það sem ég tel sterkast í þessari aðferðafræði er að hún gerir ráð fyrir því að fólk 
beri tilfinningar sínar á borð. Ákvarðanir eru þannig teknar mjög berskjaldað. Það má því 

segja að þegar ákvarðanir eru teknar eða um þær deilt er vitað hvert hugarástand þeirra 

sem taka ákvörðun er.   

 

Þakkir 
Mig langar að þakka konu minni Magneu Ólafsdóttur sem hefur staðið með mér í einu og 
öllu í þessari MPM vegferð sem lýkur með þessu verkefni hér. Það hefur verið mér dýrmætt 

að vita að ég hef getað sinnt námi samhliða starfi með ótakmörkuðum stuðningi hennar.  
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