
Stjórnun upp á við! 
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Á internetinu má finna áhugaverð greinarskrif eftir Danann Rikke Andreasen (hjá Lederne í Danmörku) varðandi 
stjórnun upp á við - sem er vandamál sem margir millistjórnendur hafa glímt við gegnum tíðina. Hér hér fylgir 
lausleg þýðing og endursögn á innihaldi greinarinnar: 

 
Það er reynsla mín að flestir millistjórnendur hugsi um hvernig þeim lukkist best með að 
stjórna eigin samstarfsfólki. Þeir hugsa ekki bara um slíkt heldur afla sér aukinnar 
þekkingar með eftirmenntun, lestri fagbóka og ekki síst með að ræða við ýmsa 
starfsmenn um hvernig þeir vilji helst að þeim sé stjórnað til að hafa það sem best í 
vinnunni. 
  
Hér er áhugavert umhugsunarefni að velta fyrir sér hvernig hlutirnir væru ef 
millistjórnendurnir ígrunduðu jafn mikið hvernig þeir gætu stjórnað yfirmanni sínum. Eða 
hugsuðu bara um það af og til. Slíkt þyrfti náttúrulega að gerast í tíma þ.e. áður en 
tengslin við yfirmanninn verða stærsta áskorunin í þeirra annars góða og áhugaverða 
starfi. Þetta þyrfti líka að verða áður en ástandið bitnaði á almennri vellíðan - hugsið 
bara hversu mikil orka getur verið bundin í slæmum tengslum. – Já þetta ætti náttúrulega 
að vera áður en menn reyna í skyndi að fá sem fyrst eitthvert nýtt og minna spennandi 
starf bara til að komast burt frá yfirmanninum sem menn hafa gefist upp á að eiga 
samleið með.  
  
Það er enginn vafi á að tengslin við yfirmanninn vega þungt, einkum ef þau eru ekki góð. 
Það er heldur enginn vafi á að stjórnendur hafa í flestum tilfellum þörf fyrir að stjórna 
bæði niður á við og að stjórna upp á við til að geta unnið vel í starfi sínu til gagns fyrir 
millistjórnandann sjálfan, yfirmanninn, fyrirtækið og það fólk sem nýtur frammistöðu 
viðkomandi. Af hverju skyldi skyldi þetta þá gleymast svo oft? 
  
Ein skýring getur verið að „stjórnun upp á við“ er hvorki lýst sérstaklega né viðurkennd 
sem hluti stjórnunarverkefnisins og eftir því sem við vitum best er tiltölulega lítið til um 
þetta efni í stjórnunarfræðunum og það er heldur ekki að sjá að þetta sé eitthvað sem 
hafi vakið mikla eftirtekt á stjórnunarnámskeiðum. Þess vegna verður stjórnun upp á við 
kannski fyrst og fremst eitthvað sem menn veita athygli þegar menn eru búnir með 
„réttu“ vinnuna en þá það oft orðið of seint. 
  
Önnur möguleg skýring gæti falist í að svo virðist sem það sé skynjað sem grunsamlegt 
að tala um að stjórna yfirmanninum – sem klækjatækni eða starfsfrömunarsmjaður. 
Þetta snýst að sjálfsögðu um hvorugan þessara þátta. 
  
Þriðja mögulega skýringin getur verið að menn hafi einfaldlega ekki ígrundað þetta sem 
möguleika og þá enn síður velt fyrir sér hvernig menn ættu að bera sig að við þetta 
  
En hvað er þá stjórnun upp á við? Stjórnun upp á við er þegar millistjórnandinn leitast 
markvisst við að þróa tengsl sín við yfirmanninn til að báðir verði betri stjórnendur. Sem 
stjórnandi getur maður byrjað að spyrja sjálfan sig: Hvað get ég lagt af mörkum til að 
styrkja tengsl okkar? Svarið við þessu mun eðli máls samkvæmt vera mismunandi allt 
eftir tengslunum sem um er að ræða en í öllum tilvikum gildir að báðir aðilar eru 
gagnkvæmt háðir hvor öðrum um góðan árangur. Báðir hafa áhrif á frammistöðu hvors 
annars, velgengni og vellíðan. 
  



... Nei þetta er ekki samband milli tveggja jafninga en þetta er heldur alls ekki einstefnu 
kerfi þar sem einungis sá með minnstu formlegu völdin hefur þörf fyrir hinn aðilann. 
Hugsaðu það sem stjórnandi ef þú kemst í vafa um rétt þinn til að spyrja um 
forgangsröðunina, hefðirnar, samskiptin eða annað sem varðar stjórnunina ofanfrá. 
Mundu líka að leggja þitt af mörkum með öðrum lausnartillögum, faglegri endurgjöf og 
mikilvægri þekkingu sem yfirmaður þinn hefur þörf fyrir. Þetta er allt saman stjórnun upp 
á við. Það er hinsvegar hlutlaus móttaka fyrirmæla – með eftirfylgjandi götóttri 
framkvæmd ekki. 
  
Til að geta framkvæmt stjórnun upp á við þurfa menn að upplifa sjálfa sig sem hæfa 
ráðfærsluaðila og skapandi þátttakendur í þeim stjórnunarverkefnum sem eru 
nauðsynleg fyrir fyrirtækið. Menn eiga að nota hvert tækifæri sem gefst til að ræða við 
yfirmann sinn um hvernig leysa mætti hin ýmsu verkefni á árangursríkan og skilvirkan 
hátt. 
                     
Stjórnun upp á við, er að hafa raunveruleg áhrif á ákvarðanir yfirmannsins, 
forgangsröðun og viðhorf sem rétt eins og öll önnur stjórnun byggist á þekkingargrunni. 
Hér fylgja fjórir punktar sem þú ættir að ígrunda áður en þú hefst handa á þessu sviði: 
  
  

• Þekktu fyrirtækið þitt: Ert þú meðvitaður um mikilvægustu markmið fyrirtækisins og ertu 
dags daglega meðvitaður um hvað fangar helst huga stjórnunarlagsins fyrir ofan þig? 

  
• Þekktu starfið þitt: Hvert er hlutverk þitt, ábyrgð þín og verkefnin þín? Leitastu við að 

samstilla væntingar jafnt og þétt við yfirmann þinn og gefðu hugmyndir um hvers konar 
ramma þú myndir helst kjósa þér og hvernig best væri að stýra þér innan þeirra ramma. 

  
• Þekktu yfirmann þinn: Veittu því eftirtekt hvað honum er mikilvægt. Hvernig finnst honum 

best að haga samskiptunum? Eru ákvarðanir teknar óformlega við kaffivélina eða átt þú að 
senda skriflegar hugmyndir að grunni ákvarðanatöku fyrir fundi? Hvað þarf yfirmaður þinn 
þörf fyrir að fá frá þér og hverskonar tengsl vill hann/hún helst hafa? Í hvaða mæli er 
yfirmaðurinn móttækilegur fyrir stjórnun upp á við? 

  

• Þekktu sjálfan þig: Hverjir eru styrkleikar þínir og veikleikar í tengslum við 
stjórnunarverkefnið þitt? Hvernig getur þú lagt af mörkum til að styrkja tengslin við 
yfirmann þinn? Hvað er það mikilvægasta sem þú getur gert til að yfirmanni þínum 
heppnist að framkvæma góða stjórnun?  

  

PS. Gleymdi ég að segja að stjórnun upp á við er mikilvæg fyrir alla sem hafa yfirmann? 
  
 


