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 Den heterogena arbetskraftens komplexitet - En fallstudie om mångfaldens 

förfaranden 

skriven av Rebecca Tyrstrup och Amanda Seimersson  

kandidat i Företagsekonomi vid Uppsala Universitet 

 

 Translating Boundaries - a studie of activity-based working at Astrazeneca 

skriven av Carl Gabrielsson och Cecilia Jonasson 

master i Management vid Göteborgs Universitet  

 

 Standardiserad Informationssäkerhet inom systemutveckling - En pragmatisk 

metod för uppehållande av en hög standard med ramverket ISO 27000 

skriven av Carl-Henric Eriksson 

master i datateknik vid Linköpings Universitet 

 

 The narcissistic leadership- gender-bias-effekt i organisationer - en kvantitativ 

studie utifrån Ethos 

skriven av Ellen Lindgren och Martin Fallhagen 

kandidat i psykologi vid Mittuniversitetet 

 

 Det mobilanpassade id-kortet - En behovsanalys och modell för framtida utveckling 

skriven av Lukas Peterson och Samuel Johansson 

kandidatuppsats i systemvetenskap vid Uppsala Universitet 

 
 

TRANSLATING BOUNDARIES – A STUDY OF ACTIVITY-BASED 

WORKING AT ASTRAZENECA 

 

Juryns motivering: 

 

Uppsatsens ämne är relevant för många inom Unionens organisationsområde och 

har dessutom en tydlig samhällelig och organisatorisk relevans. Aktivitetsbaserade 

kontorslandskap är en förändringsprocess som många organisationer väljer att 

anamma idag och förmodligen framöver. Att förstå hur det påverkar medarbetarna 

och vad som kan göras för att underlätta övergången är en stor tillgång. Det kan ge 

en större förståelse för förändring och implementering av förändring vilket är 

positivt både för ledare och för medarbetare. 

  

”Translating Boundaries” är en intressant, mycket välskriven och välgrundad 

uppsats med en bra disposition.  Resultaten är presenterade på ett tydligt sätt och är 
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lättapplicerade utanför akademin. Den ger nya dimensioner till ett relativt nytt sätt 

att organisera den fysiska arbetsmiljön. 

Speciellt intressant är slutsatsen att gränser i stor utsträckning byggs upp mellan 

medarbetarna och därför kan vara svåra att implementera direkt i en 

förändringsprocess. Liksom att fysiska gränser som skapas i förändringen får större 

mening genom sociala och mentala gränser hos medarbetare som utvecklas över 

tid. Betydelsen av detta är stor för alla beslutsfattare som står inför liknande 

förändringar. 

DEN HETEROGENA ARBETSKRAFTENS KOMPLEXITET 

Juryns motivering:  

Uppsatsens ämne tar sin utgångspunkt i hur ett företag kan skapa en företagskultur 

där medarbetarna värderar mångfald bland de anställda. Mångfaldsarbete är aktuellt 

inom alla arbetsplatser och ämnet är mycket relevant för Unionens medlemmar. 

Denna välskrivna uppsats har som syfte att undersöka hur Apoteket AB kan arbeta 

konkret kring mångfald. Uppsatsen vill också undersöka hur Apotekets 

medarbetare kan förstå de fördelar som finns med en tydlig mångfaldspolicy och 

mångfaldsarbete.  

Den ökade vikten av mångfald i yrkeslivet samt valet av en stor arbetsgivare som 

studieobjekt gör uppsatsen högst relevant för Unionens medlemmar. 

Uppsatsförfattarna ser brister i Apotekets mångfaldsarbete, särskilt i förhållande till 

tydliga mål och kommunikation. Slutsatserna, att Apoteket som arbetsgivare måste 

arbeta aktivt med mångfald, och även att uppsatsförfattarna konstruerar och 

föreslår en konkret användbar metod för hur detta kan ske är mycket spännande 

och imponerande. 

Unionen ser uppsatsen som en inspiration till det arbetsplatsnära förbättringsarbete 

som medlemmar och förtroendevalda kan och bör bedriva för att skapa märkbara 

resultat på arbetsplatsen. 

 

”THE NARCISSISTIC-LEADERSHIP-GENDER-BIAS-EFFECT” I 

ORGANISATIONER – EN KVANTITATIV STUDIE UTIFRÅN ETHOS 

 

Juryn motivering:  

 

Den här uppsatsen har en spännande och intressant problematisering av 

narcissistiskt ledarskap. Att med ett genusperspektiv titta på narcissistiska ledare på 

olika organisationsnivåer är en branschöverskridande fråga om en bra chef som kan 

påverka arbetslivet för Unionens medlemmar. Unionen ser uppsatsens slutsatser 

som ett bra diskussionsunderlag på medlemmarnas arbetsplatser kring ledarskap 

och beteende. 

 

I uppsatsen förs relevanta, konkreta och genusmedvetna diskussioner om 

chefskapet, studiens resultat och om konsekvenser som det kan få i det praktiska 

arbetslivet. Slutsatserna är presenterade på ett trovärdigt och distanserat sätt och 
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uppsatsen är skriven med ett mycket bra språk.  Studien riktar in sig på ledarnas 

roll och ansvar ur ett medarbetarperspektiv vilket gör att samtliga skikt i en 

hierarkisk organisation skulle kunna dra nytta av resultatet för att kunna öka 

(sociala) tryggheten på arbetsplatser. 

 

STANDARDISERAD INFORMATIONSSÄKERHET INOM 

SYSTEMUTVECKLING 

 

Juryns motivering: 

 

Arbetet i ”Standardiserad informationssäkerhet inom systemutveckling ” bidrar i 

hög grad till att skapa ett tryggare arbetsliv är juryns bedömning. I och med att 

författaren underlättar för företag att uppnå säkerhet, så bidrar det också till att 

företagens tjänstemän kan känna sig tryggare i sitt arbete då känslig och privat 

information behandlas. 

 

I uppsatsen arbetas en mall fram för hur man kan bygga ett system med hänsyn till 

kundkrav, lagkrav, och ramverket ISO 27000.  De utförliga och pedagogiska 

dokumentationsmallarna ger den väldisponerade uppsatsen extra värde. Författaren 

försöker skapa en enkel och pragmatisk metod så att alla typer av företag ska kunna 

ges förutsättningar för att implementera en god säkerhetsstandard. Även om ISO 

27000 är en mycket välbeprövad modell så är det också en komplicerad standard 

som är svår att sätta sig in i och att implementera. Unionen uppmuntrar 

utvecklingsarbete som ger resultat som är både aktuella och applicerbara på alla 

medlemmars arbetsplatser.  

 

DET MOBILANPASSADE ID-KORTET 

 

Juryns motivering:  

 

Det här är en väl avgränsad uppsats som visar på ett metodiskt arbete för 

säkerställande av krav kring en alternativ id-kortslösning. Ett mobilt id-kort skulle 

kunna innebära att privatpersoner enklare kan identifiera sig mot företag och 

myndigheter och således underlätta deras arbete. Det kan också leda till att det blir 

svårare att genomföra bedrägerier. Uppsatsen tjänar även som en modell för att ta 

fram andra digitala lösningar, vilket kan medföra stora kostnadsbesparingar för 

samhället. Det blir således också relevant för Unionens medlemmar och 

organisationsområde. 

 

Juryn bedömer att studien håller en trovärdighet, har ett utmärkt språk och en 

mycket god kvalitet. Uppsatsen har en illustrativ pedagogik och har stor 

tillämpningspotential och författarna har visat prov på innovativa och nyskapande 

egenskaper. Unionen ser i uppsatsen en framtida möjlighet för individer att snabbt 

och enkelt få rätt tillgång till företagsspecifika system, individanpassade 

kommunikationslösningar och betal/fakturerings och sjukvårdslösningar som alla 

kopplas till det mobila id-kortet. Helt enkelt vägen till en sömlös tillvaro för både 

arbetsliv och privatliv. 


