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Ingenjörsprofessionalism del 4

Interpersonellt ledarskap

Aseel Berglund
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Agenda

§ Introduk)on

§ Varför interpersonellt ledarskap?

§ Ledarskap över )d

§ Vinna/vinna

§ Funk)onella och dysfunk)onella team 

§ Vad händer under VT1?
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Agenda

§ Introduktion

§ Varför interpersonellt ledarskap?
§ Ledarskap över tid

§ Vinna/vinna

§ Funktionella och dysfunktionella team 

§ Vad händer under VT1?
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Programmål för D & U

§ Matema&ska, naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga
kunskaper

§ Individuella och yrkesmässiga färdigheter och
förhållningssä=

§ Förmåga a= arbeta i grupp och kommunicera

§ Planering, utveckling, realisering och driA av tekniska
system med hänsyn &ll affärsmässiga och samhälleliga
krav

4

4



2021-02-22

3

Kursmål Ingenjörsprofessionalism

“reflektera över vad som leder till effektivt
teamarbete samt egna insatser i samspel med 
andra”
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Ledare?
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Varför vill du vara eller inte 
vara ledare?

&

Varför ska en civilingenjör 
utveckla ledarförmågor?
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Källa: h(p://www.ingenjorskarriar.se/ledarskap/ar7cle3786252.ece
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Källa: h(p://www.nyteknik.se/nyheter/karriarar5klar/ar5cle226517.ece
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Vik=ga kompetenser för civilingenjörer

§ Problemlösning och kommunika&on. 

§ E&k.

§ Livslångt lärande.

§ Teamwork, ingenjörsverktyg, experiment och design.

§ Matema&k, vetenskap och teknik. 

§ Nu&da problem och påverkan. 

Källa: Passow, H.J. (2007), “What competencies should engineering programs emphasize? A meta-analysis of prac5oners’ 
opinions informs curricular design”, 3rd Interna5onal CDIO Conference. MIT, Cambridge, Massachuse(s, USA.

12

12



2021-02-22

6

Vik=ga framgångsfaktorer hos ingenjörsalumnerna

§ Arbetsmoral, flit och uthållighet

§ Kommunika&on – skriAlig, muntlig och förmåga a= lyssna

§ Teamwork och sociala färdigheter

§ Utbildning, teknik och specialistkunskaper

§ Problemlösning

Källa: L.A. Riley, P.M. Furth, and J.T. Zellmer, "Assessing Our Engineering Alumni: Determinants of Success in the 
Workplace," 2000 ASEE/Gulf-Southwest Sec5on Annual Conference, Las Cruces, NM, April 2000.
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Källa: h(ps://www.linkedin.com/pulse/top-10-skills-2015-richard-fischer?_mSplash=1&midToken=AQFLoQNslkEFhw&trk=eml-b2_content_ecosystem_digest-recommended_arNcles-165null&fromEmail=fromEmail&ut=0aT9_t_yR-ISA1

according to new 
research of over 3000 
IT Hiring Managers and 
professionals from 
specialist IT recruiter
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Aspekter

a. Ledarskap

b. Vinna/vinna

c. Funk=onella och dysfunk=onella team

d. Empa=s roll i samspel med andra

e. Hur effek=vitet i gruppen påverkas av 
samarbetet mellan gruppmedlemmarna
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Agenda

§ Introduk)on

§ Varför interpersonellt ledarskap?

§ Ledarskap över 3d
§ Vinna/vinna

§ Funk)onella och dysfunk)onella team

§ Vad händer under VT1?

16

16



2021-02-22

8

Chef = ledare?

17
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Chefen
§ Posi)onen ger makten

§ Administrerar

§ UppräDhåller

§ Kontrollerar

§ Kort )dsperspek)v

§ Frågar Hur och När

§ Ini)erar 

18

Ledaren
§ Fötroendebaserad makt

§ Innoverar (initierar innovationer)

§ Utvecklare

§ Inspirerar

§ Lång sikt

§ Frågar Vad och Varför

§ Skapar

18



2021-02-22

9

Roller

Formella

§ UppgiAsorienterade och &lldelade u&från behovet av en 
professionell roll under arbetet

Informella

§ Fås och tas inom gruppen, oAa omedvetet.

§ Är rela&onsorienterade – kopplade &ll hur gruppen 
arbetar
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Ledarskap över =d

§ Sekelskiftet 1800-1900-tal

§ Mitten av 1900-talet

§ Slutet av 1900-talet

§ Början av 2000-talet
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SekelskiMet 1800-1900-tal

§ Great man theory (född ledare)  

§ Ledarskap är en kraN som vissa föds med. 

§ Sociologen Max Weber kallade det ”karisma”.
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MiNen av 1900-talet: Ledars=lar 
(Kurt Lewin, Ronald Lippi@ & Ralph White)

§ den auktoritäre ledaren

§ den demokratiske ledaren

§ låt-gå-ledaren
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Slutet av 1900-talet: Situa=onsanpassat Ledarskap 
(ConEngency Theories) t ex Paul Hersey & Ken Blanchard, 1993

24 Källa: h(p://www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Ledarskap/Situa5onsanpassat-ledarskap/

24

Början av 2000-talet: Transforma=vt ledarskap (Bernard 
Bass, 2006)

§ Få medarbetaren att tro på sin egen förmåga och kraft

§ Ha en klar och tydlig vision

§ Uppmuntra kreativitet, myndigförklara medarbetaren, 
uppmuntra experimenterande och tolerera misstag

§ Sätta upp höga förväntningar på prestationer/det som
levereras

§ Etablera en personlig relation till medarbetaren
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Imagine a company
where everyone is
equal and managers
don't exist. A place
where employees sit
where they want,
choose what to work
on and decide each
other's pay. Then, once
a year, everyone goes
on holiday together.

ca 330 anställda
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Källa: h(p://www.bbc.com/news/technology-24205497
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“Supercell’s developers work in autonomous 
groups of five to seven people. Each cell comes 
up with its own game ideas. They run their ideas 
by Paananen (he can’t remember ever nixing a 
proposal), then develop those into a game. If the 
team likes it, the rest of the employees get to 
play. If they like it, the game gets tested in 
Canada’s iTunes App store. If it’s a hit there it will 
be deemed ready for global release. This staged 
approach has killed off four games so far, with 
each dead project a cause for celebraIon. 
Employees crack open champagne to toast their 
failure.”

Källa: h(p://www.forbes.com/sites/danielnyegriffiths/2013/10/15/soAbank-and-gungho-to-acquire-supercell-for-1-5-billion/

29



2021-02-22

14

Agenda

§ Introduk)on

§ Varför interpersonellt ledarskap?

§ Ledarskap över )d

§ Vinna/vinna
§ Funk)onella och dysfunk)onella team 

§ Vad händer under VT1?

30

30

31

Tänk vinna/vinna!
Principer för interpersonellt ledarskap

Vana 4
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Jag får som jag vill

32

Vinna/Förlora
Jag vinner

andra förlorar

Andra får som de vill

Förlora/Vinna
Jag förlorar

andra vinner

Kompromiss
Ingen får som de vill

Förlora/Förlora
alla förlorar, 
ingen nöjd

Sträva eNer eD 
bäDre säD

Ömsesidigt 
fördelak)gt

Vinna/Vinna
alla vinner, 
alla nöjda

Lösningar eller överenskommelser 

32

Vinna/vinna

§ Handlar om en inställning som ständigt söker ömsesidiga fördelar i 
mänskligt samspel

§ Lösningar eller överenskommelser är ömsesidigt fördelaktiga

§ Alla parter är nöjda med lösningen och ansluter sig till 
handlingsplanen

§ Det är inte ditt sätt eller mitt sätt utan det är ett bättre sätt
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Agenda

§ Introduk)on

§ Varför interpersonellt ledarskap?

§ Ledarskap över )d

§ Vinna/vinna

§ Fun3onella och dysfunk3onella
team

§ Vad händer under VT1?

34
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Dysfunktionella team

35

• 5 problemområden som hindrar
team från a= fungera effek&vt. 

• Problemen är ömsesidigt
beroende av varandra. 

• Om e= av problemen visar sig, 
så ökar risken för a= även andra
dyker upp. 
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Avsaknad av förtroende

Rädsla för konflikter

Brist på engagemang

Ovilja att hålla
varandra ansvariga

Bristande
fokus på a=

uppnå resultat

36

Agenda

§ Introduk)on

§ Varför interpersonellt ledarskap?

§ Ledarskap över )d

§ Vinna/vinna

§ Funk)onella och dysfunk)onella team

§ Vad händer under VT1?
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VT1

1. Uppgift
2. Skrivuppgift
3. Dialogseminarium

Läs mer på kurssidan
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