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ABSTRACT 
 
Title: It's a dirty job, but someone's gotta do it – A study of gender culture in a male 
dominated industry 
 
Level: Final assignment of Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Ida Hellmer 
 
Supervisor: Kerstin Mickelsson 
 
Date: May 2008 
 
Aim: Culture exists in every organization, whether you actively work with it or not. Old 
cultures often carry traditions and are hard to change. The purpose of this thesis is to describe 
Gävle Galvan from an organizational point of view and also to investigate the culture from a 
gender point of view.  
 
Method: The thesis is written with a qualitative and narrative approach. I have taken part in 
three person’s stories through interviews and thereby created picture of their everyday work 
on Gävle Galvan. It’s hard to describe a company’s culture and I have, with help from the 
stories and my own observations, tried to give an as balanced picture as possible. The 
interviews and my observations, together with organizational theoretical concepts, create my 
story of the company.   
 
Conclusions: This study is confirmed by Schein’s theory; it’s difficult to change old 
behaviours and traditions, what Schein calls assumptions. Gävle Galvan characterizes by its 
history and how it’s always been. What once was created has been well kept and led to an 
assumption. The culture has a couple of culture carrier who have been in the organization for 
many decades. These persons are often respected because they have a long experience of the 
profession and they will not accept new co-workers that don’t share their norms and values. 
The forced habits make it hard for Gävle Galvan to adjust their activities in terms of equality 
between the sexes. Traditions contribute to generalize the female sex and the profit of having 
both women and men in an organization doesn’t come thru.  
 
Suggestions for future research: One suggestion future studies is a more extensive 
fieldstudy to survey behaviours, and go deeper to the roots of the assumptions. An extensive 
fieldstudy would tell us more about the assumptions in just old cultures with old traditions. 
 
Contribution of the thesis: It’s not unusual to do a culture studies, successful organizations 
often describe their culture. I have made my study in an older organization with a long 
history. My conclusions are that it’s hard to make improvements in an organization which 
culture is characterized by traditions. It’s important to se all kinds of organizations and make 
old organization visible as well as the new ones.    
 
Keywords: Organizational Culture, organization theories, gender and equality between the 
sexes. 
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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Det är varmt och skitigt men innerst inne trivs vi – En kulturstudie i ett industriföretag  
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Ida Hellmer 
 
Handledare: Kerstin Mickelsson 
 
Datum: Maj 2008 
 
Syfte: Kultur är något som finns i organisationer, oavsett om ett aktivt kulturarbete sker eller 
inte. Äldre kulturer bär ofta med sig traditioner och har en djupt rotad kultur som är svår att 
förändra. Syftet med uppsatsen är att beskriva Gävle Galvan ur organisationsteoretiska 
begrepp samt se på organisationen och dess kultur ur ett genusperspektiv.  
 
Metod: Uppsatsen är skriven ur en kvalitativ, berättande ansats. Jag har tagit del av tre 
personers berättelser genom att ställa intervjufrågor och därmed fått en bild av deras vardag 
på Gävle Galvan. Det är svårt att beskriva ett företags kultur och jag har med hjälp av dessa 
tre personer och mina egna iakttagelser på plats försökt få en nyanserad bild av Gävle 
Galvan. Intervjuberättelserna och iakttagelser blir med hjälp organisationsteoretiska begrepp 
min berättelse om företaget.  
 
Slutsats: Studien bekräftas av Scheins teori, det är svårt att ändra djupt rotade beteende och 
traditioner alltså det Schein kallar antaganden. Gävle Galvan präglas av dess historia och hur 
det alltid har varit. Det som en gång skapats har vårdats och sjunkit in till förgivet-tagna-
antagande. Kulturen har några kulturbärare som arbetat i organisationen i många decennier, 
dessa personer är ofta respekterade eftersom de har lång erfarenhet av yrket och stöter bort 
människor som inte delar samma normer och värderingar. Dessa vana mönster gör de även 
svårt för Gävle Galvan att anpassa verksamheten ur ett jämställt perspektiv. Traditionerna 
bidrar till en generalisering av kvinnor och vinsterna med en jämställd arbetsplats lyfts inte 
fram. 
 
Förslag till vidare forskning: Ett förslag till vidare forskning är en mer omfattande 
fältstudie för att kartlägga beteende och gå djupare in på rotade antaganden som finns i en 
kultur med äldre traditioner.  
 
Uppsatsens bidrag: Det är inte ovanligt att genomföra kulturstudier, det skrivs ofta om 
framgångsrika företagskulturer och nya organisation. Jag har dock behandlat ett äldre företag 
med lång historia i bagaget och kommit fram till att det är svårt att driva förbättringsarbete 
när en kultur präglas av djupt rotade traditioner. Det är viktigt att se alla typer av 
organisationer och att även lyfta fram de företag som trivs i vad som varit. 
 
Nyckelord: Organisationskultur, företagskultur, organisationsteori, genus och jämställdhet.  
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1. INLEDNING 
___________________________________________________________________________  

 följande kapitel beskrivs bakgrunden till val av uppsatsområde, sedan följer syftet 
som konkretiseras till ett par frågeställningar. I slutet av detta kapitel tas 
avgränsningar i studien upp och läsaren får en kort presentation av företaget. 

___________________________________________________________________________  
 I

 

1.1 Bakgrund 
Oavsett om ett företag arbetar aktivt med sin kultur eller inte så finns den där, i gemensamma 
normer och värderingar samt i jargongen som råder inom en organisation. Som utomstående 
eller ny på en arbetsplats kan det första intrycket bli uppfattningar om organisationens kultur. 
Det första intrycket kan vara alltifrån de blommiga gardinerna, kakfatet i fikarummet, 
chefens stängda dörr eller organisationens utnämnda värderingar som pryder väggarna. Det 
första intrycket byggs vidare genom dialoger med medarbetare samt en rad andra 
iakttagelser, och med tiden ges en bild av hur organisationens kultur ser ut. Som ny i 
organisationen blir du med tiden en del av kulturen och som utomstående får du större 
förståelse för vad som präglat kulturen och varför den ser ut som den gör idag. 
 
I äldre företag finns de ofta många historier och anekdoter som kan ge förståelse i varför 
kulturen har formats som den gjorts. Det finns nyckelpersoner som burit kulturen, präglat 
kulturen och kanske även motsatt sig kulturen. Att som utomstående få ta del av den mest 
känsliga delen i en organisation är svårt, kultur är inget man enkelt kan sätta ord på, det är 
något som efterlevs varje dag, medvetet och omedvetet.  
 
Gävle Galvan är ett industriföretag som grundades på 1920-talet1 företaget bedriver större 
delen av sin verksamhet ute på Alderholmen i Gävle. Några anställda på Gävle Galvan har 
arbetat på företaget i flera årtionden och bär företagets kulturella resa med sig.  Andra har 
arbetat en kortare tid och håller långsamt på att bli en del av den. 
 
Äldre företag bär med sig kulturen från företagsgrundare och betydelsefulla kulturbärare och 
eftersom en kultur sitter djupt rotad i en organisation är det svårt att förändra invanda 
mönster och beteenden hos medarbetarna. Den tunga industrin har gett arbete till många män 
innan kvinnorna tog sig ut på arbetsmarknaden och denna könsmärkning lever kvar än idag.  
 

”Vi träffade några arbetare i produktionen som berättade att det 
tidigare arbetat två kvinnor här, han säger att det gick bra i någon 
vecka, sedan börja de klaga på att det var för tungt. Det slutade 
med att vi fick göra deras jobb när de stod på toaletten och 
sminkade sig.”2

 
 

                                                 
1 www.gavlegalvan.se 2008-04-16 17:35 
2 Förstudie Gävle Galvan 
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”Att tolka organisationer ur ett genusperspektiv innebär att man tydliggör hur kulturella 
föreställningar om kön subtilt genomsyrar delar av organisationslivet” 3 . Genom att bedriva 
kulturstudier i ett genusperspektiv klarläggs ofta att processer och strukturer i en organisation 
är präglade av manliga föreställningar.4 Detta torde vara något som speglas i organisationer 
inom den tunga industrin eftersom dessa arbetsplatser av tradition är mansdominerade. 
Alvesson skriver att kvinnliga föreställningar sällan dominerar en organisation även om de 
kan vara viktiga inom vården och omsorgssektorn5. Dessa föreställningar som är manliga och 
även kvinnliga gör oss mer trångsynta och sätter gränser genom att vi kategoriserar och 
placerar varandra i fack. Traditioner och kulturer i olika organisationer skapar ett sätt för 
medarbetarna att själva göra kön på arbetsplatsen. ”Att göra kön” är ett sätt för oss människor 
att definiera vissa arbetsuppgifter, färger eller klädesplagg efter kön. Inom vissa 
organisationer späds denna könsmärkning på och arbetsuppgifter delas upp efter kön istället 
för kompetens. 
 
Många organisationer i Sverige har under längre tid uttalat arbetat och kommit långt i kultur-
och jämställdhetsarbete, andra trivs med hur det alltid sett ut. Hur ser de organisationer ut 
vars kultur präglas av något som skapats för flera decennier sedan och vem har burit kulturen 
genom tiderna?  
 
 

1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att få en samlad bild av vad organisationskultur är i teorin, hur 
den skapas, vem som är delaktig och hur den bibehålls. Eftersom företaget inte uttalat arbetar 
med sin kultur ska jag försöka identifiera handlingar genom medarbetarnas berättelser och 
med hjälp av organisationsteori översätta dessa berättelser samt egna iakttagelser till Gävle 
Galvans kultur. Vad har förändrats och vilka starka traditioner präglar denna 
mansdominerade arbetsplats?  

1.2.1 Frågeställning 
• Hur kan Gävle Galvan beskrivas utifrån organisationsteoretiska begrepp? 
• Hur har Gävle Galvans traditioner och grundvärderingar påverkat hur de ser ut idag? 
• Hur kan deras kultur beskrivas ur ett genusperspektiv? 

 
 

1.3 Avgränsning 
Jag har valt att göra kulturstudien med öppet sinne, det är viktigt att lyssna på människorna 
som deltar i studien och använda det som de berättat till en skildring mellan teori och praktik. 
Jag har avgränsat studien till de personer som intervjuats, dessa tre arbetar i samma 
produktionsled och jag har därmed inte tagit del av lednings reflektioner kring ämnet. 
 

                                                 
3 Alvesson  2001 s.208-209 
4 Alvesson 2001 s.209 
5 Alvesson 2001 s.209 

2 



1.4 Presentation av Gävle Galvan 
Uppsatsens studie är genomförd på Gävle Galvan och här kommer en kort beskrivning av 
dem. Företaget startades på 1920-talet i en verkstad i 
Gävle. Till en början tillverkades staket men efter slarv i 
godkännandet av en offert på 1930-talet tvingades 
företaget att starta värmeförsinkning. Sen dess bedrivs 
deras verksamhet på udden Aldersholmen i Gävles inre 
hamn. I mitten av 1950-talet övertogs företaget av 
Stockholms Galvaniseringsfabrik och när ägaren till detta 
företag förklarade sig bankrutt på 70-talet bildades istället Gävle Galvan AB av ett antal 
intressenter som hade stora möjligheter att få företaget att överleva.        Bild 1 

 
I början på 90-talet förvärvades samt omvandlades några affärsområden till egna dotterbolag 
och 1994 blev även Gävle Galvan Varmförzinkning AB ett eget bolag under moderbolaget 
Gävle Galvan. Idag förvaltar Gävle Galvan sina dotterbolag samt står som ägare till den 
fastigheten i Gävle. Under moderbolaget finns 5 dotterbolag; Moramast AB, Gävle Galvan 
Tryckkärl AB, Rolba Svenska AB, Gävle Stål AB samt Gävle Galvan Varmförzinkning AB. 
Uppsatsen behandlar Gävle Galvan Varmförzinkning AB. 
 
Varmförzinkning – Vad är det? 
För att järn och stål ska skyddas mot korrosion, rost, doppas föremålen i en gryta med zink. 

Genom att doppa stål i zink ger det ett korrosionsskydd 
som varar i över 100 år, ingen annan metod håller rost 
borta under så lång tid. Gävle Galvan har Sveriges största 
varmförzinkningsgryta, 13 m lång 1,6 m bred samt 2,2 m 
djup.6 I den varmförzinkas bland annat vägtrummor och 
lyktstolpar. En produkt som varmförzinkats kännetecknas 
av den silvriga färgen, detta ser du alltså på bland annat 
lyktstolpar, staket och vägräcken. 
 

 
Bild 2- Varmförzinkningsgrytan 

                                                 
6 http://www.gavlegalvan.se/ggvfz/index.htm 2007-12-13 18:51 
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2. METOD 
___________________________________________________________________________  

 följande kapitel presenteras val av metod och företag. Tillvägagångssättet av den 
empiriska studien samt av skrivandet i sig beskrivs. Här tas även komplexiteten av en 
kulturstudie upp och en problematisering av vald metod. 

___________________________________________________________________________  
 I

 
Mitt sista år på högskolan i Gävle har jag valt att delta i projektet NU!, Näringslivs- och 
arbetsintegrerad Utbildning. Genom att delta i detta projekt får vi studenter tillgång till ett 
fadderföretag under året. Tanken med projektet är att studenterna ska etablerad kontakt med 
näringslivet genom en handledare på ett företag. Jag fick hösten -06 fadderföretaget Gävle 
Galvan och har under året haft en kontakt med dem och det är därför jag valt att studera 
Gävle Galvan i min uppsats. 
 
Under senhösten -06 gjorde jag och tre kurskamrater en mindre kulturuppgift där vi använde 
oss av Gävle Galvan. Vi fick då en guidad tur runt de dotterbolag som ligger i anslutning till 
huvudkontoret som beläget längst ut på Alderholmen. Det var mycket givande att tillbringa 
en halvdag ute på fältet och efter vår guidade tur fick vi möjligheten att ställa frågor till Kent 
Rosenkvist VD för Tryckkärl AB samt till Thomas Ehlin VD för Gävle Galvan 
Varmförsinkning AB, som är två av Gävle Galvans dotterbolag.  
 
Att som utomstående studera ett företags kultur är inte en lätt uppgift.  Efter kulturuppgiften 
som genomfördes med några kurskamrater hade jag börjat skapa mig en uppfattning om 
Gävle Galvan. De intryck och den bild som målades upp var inte till det positiva och det var 
förmodligen där mitt intresse för deras kultur blev större. Denna kulturuppgift kom sedan att 
användas som en förstudie till uppsatsen. Jag har under mina besök på företaget försökt lägga 
mina förutfattade meningar åt sidan för att få en nyanserad bild av organisationen. Jag tycker 
även att det är av stor vikt att lyssna på vad medarbetarna har att säga, endast för att jag ska 
få en större förståelse för vad de känner och vad som ligger till grund för detta.  
 

2.1 Att studera en kultur 
Att observera och analysera en företagskultur är svårt även för den mest erfarne 
organisationsteoretikern, att skapa en uppfattning om en kultur tar lång tid. Det är viktigt att 
vara med i vanliga och även mindre vanliga situationer för att kunna studera hur 
medarbetarna reagerar.7  
 
När en typisk kulturforskare observerar organisationskulturer används först iakttagelser av 
kulturmedlemmar, därefter genomförs ofta intervjuer. Datainsamling i form av iakttagelser 
går ut på att observera vanligt förekommande beteende i organisationen. Efter denna 
datainsamling analyseras och tolkas materialet för att få fram en kulturell beskrivning.8 Den 
empiriska delen av kulturstudier utförs alltså ofta i form av fallstudier, en snarlik metod är 
den narrativa metoden där de anställdas historier formas till en berättande kunskap hos den 
som utför studien. Uppgiften blir då inte att upprepa det som iakttagits i praktiken och ge 
                                                 
7 Bakka 2001 s. 114 
8 Hatch 2002 s.252 
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förslag på förändring utan att berätta en teoretiskt förankrad berättelse. Dessa berättelser 
behöver upplevda situationer som bas men själva poängen i berättelsen blir teorier. Det är 
därför viktigt att ha en bra teoretisk utgångspunkt i en kulturstudie annars förlorar berättelsen 
sin poäng.9

 

2.1.1 Kvalitativ metod i berättande anda 
Jag har valt att göra en kvalitativ, narrativ studie av Gävle Galvan. Jag har valt just denna 
metod eftersom det ger mig en djupdykning i ett fåtal personers uppfattning av kulturen. Vid 
kvalitativa studier kan uppföljningsfrågor ställas och det skapas en förståelse med hjälp av 
olika mönster som kommer fram.10 Kvalitativa intervjuer sker mellan intervjuare och den 
som informerar, på så sätt kan intervjuaren göra iakttagelser av personen som intervjuas och 
även göra tolkningar utifrån det. Svaren och iakttagelserna som intervjuaren får fram kan ses 
som ”mjuka data” till skillnad från den ”hårda data” man får fram efter en kvantitativ 
undersökning. Efter en kvalitativ studie bearbetas svaren för att sedan kunna tolkas.11 
Czarniawska beskriver hur man ur den berättande metoden går från att samla 
kulturmedlemmarnas historier, till att tolka, analysera och sedan återkonstruera dem.12 
Uppsatsen berättas av mig utifrån de historier som berättats för mig samt de intryck jag 
samlat på mig.  
 

2.1.2 Komplexitet  
Eftersom företagskultur är så svårdefinierat och abstrakt är det svårt att få ner konkret på 
papper, det har även komplicerat utformningen av intervjufrågorna. Jag har intervjuat tre 
personer vid tre olika tillfällen vilket har gett mig chans att tillbringa kortare stunder på 
företaget, under den tiden har jag samlat på mig intryck och skapat en känsla med 
förhoppning om att underlätta för mig i skrivandet. När jag tappat fokus har jag stannat upp 
och försökt få tillbaka den känslan som jag haft när jag besökt Gävle Galvan och på så sätt 
försökt få tillbaka den tankebild och de intryck jag har av företaget 
 
Jag har därför fokuserat på vad jag vill ha fram och utifrån detta försökt skapa enkla frågor. 
Jag kommer senare i detta kapitel förklara mitt val av intervjufrågor samt visa vad jag vill ha 
fram av att ställa just dessa frågor.  
 

2.1.3 Förstudie 
Empirikapitlet är sammanställt som en berättelse av och om intervjupersonerna. För att 
återskapa en känsla och en bredd i empirin har jag använt mig av utdrag från förstudien. 
Denna förstudie var en kulturuppgift i kursen Management II och utfördes av mig samt Mats 
Holmlund, Magnus Jansson och Sebastian Sterner. Uppgiften var öppen och syftet var att åka 
ut i det verkliga livet för att andas företagskultur. Vi fick möjlighet till en kortare intervjuer 
med dels Vd:n för Gävle Galvan varmförzinkning AB och även med andra personer på högre 
positioner i koncernen. Vi gick en guidad tur i lokalerna på Alderholmen och fick möjlighet 

                                                 
9 Czarniawska 1999 s. 15 
10 Trost, 2005 s. 14 
11 Johannessen, Tufte 2003 s. 69 
12 Czamiawska 1999 s. 22 
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att skapa dialog med medarbetarna. Jag kallar denna studie för förstudie eftersom den 
inspirerade mig till att skriva uppsats inom området. 

2.1.4 Teorier och utförandet 
Kulturstudier är komplexa, det är svårt att rama in och beskriva på ett enkelt sätt. Fallstudien, 
empirin, har därför varit grunden till teoriavsnittet. Jag ville inte rama in studien i specifika 
teorier utan har i efterhand tagit fram de teorier som förstärker den berättelse jag själv 
formulerar. Min utgångspunkt var att endast förstärka fallstudien med hjälp av 
organisationsteoretiska begrepp, jag blev dock under resans gång väldigt inspirerad av 
personer i min omgivning och valde att även belysa studien ur ett genusperspektiv. När 
teorikapitlet skulle utformas valde jag att fokusera på ett mindre antal organisationsteoretisk 
litteratur, tyngden ligger dock i två stora organisationsforskare, Alvesson och Schein.  
 

2.2 Intervjuer 
När en kvalitativ studie utförs är det bra med variation i urvalet, det är viktigt att få med 
personer i olika åldersgrupper, av olika kön samt från olika delar av organisationen.13 Efter 
en diskussion med min handledare på Gävle Galvan kom vi fram till att jag skulle intervjua 
tre personer, två som arbetat inom organisationen en längre tid samt en som var relativt 
nyanställd. Det var viktigt för mig att få ett par personer som varit del av organisationen 
under en längre tid för att få en bild över om/hur kulturen förändrats under åren. Handledare 
föreslog även att använda en tredje person som inte funnits inom organisationen så länge för 
att se om han delar uppfattning med de andra två. En tredje person som har erfarenhet av 
andra kulturer och som precis blivit del av Gävle Galvans kultur kommer med ett bidrag som 
ger bredd till min kulturstudie. Han ser saker som de andra två inte lägger märket till 
eftersom de har varit med och skapat den kultur som råder idag.  
 
Intervjuerna ägde alltså rum vid tre olika tillfällen, den första på ett fik inne i Gävle, de andra 
två ute på Gävle Galvan i ett konferensrum. Jag använda mig av bandspelare för att jag under 
intervjun skulle kunna agera uppmärksamt och närvarande utan att missa viktiga detaljer. 
Två av intervjuerna tog runt 15 minuter, medan den sista som genomfördes med den person 
som funnits i företag längts pågick under 30 minuter. Hans intervju kryddades med anekdoter 
från förr och berättelser om de bilder som hängde i konferesnrummet. 

2.2.1 Presentation av intervjupersoner 
Nedan följer en kort presentation av de personer jag använt mig av på Gävle Galvan. 
Personernas intervjusvar redovisas i empirikapitlet. 
  

• Håkan har arbetat på Gävle Galvan i 3 månader. Innan han började på Gävle Galvan 
gick han arbetslös men har tidigare jobbat på järnvägen. Håkan arbetar sist i kedjan, 
med efterbehandlingen. 

 
• Eimer har arbetat på Gävle Galvan sedan 1969, alltså i 38 år. När Eimer började på 

Gävle Galvan körde han truck, men nu arbetar han på förhängingen och får hoppa in 
där det är ont om folk t ex. vid grytan. 

 
                                                 
13 Trost 2005 s. 117-118 
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• Junior kallas för Junior eftersom hans far länge arbetat i företaget. Junior själv har 
arbetet på Gävle Galvan i 18 år. Junior arbetar som traversförare. 

 

2.2.2 Val av intervjufrågor 
Som jag skrev tidigare ska jag nu närmare gå in på valet av olika intervjufrågor. När jag 
utformade frågorna visste jag hela tiden vad jag ville få fram av intervjupersonerna, 
problemet var bara hur. Jag har valt att ställa enkla frågor vars svar ger en tydligare bild om 
medarbetarnas känslor, deras roller samt deras egna åsikter om Gävle Galvan. Frågorna finns 
i Bilaga 1. 
 
Frågorna om deras första intryck på Gävle Galvan samt hur de tror att folk utifrån uppfattar 
företaget ställdes dels för att läsaren ska få en bild av Gävle Galvan, och även för att kunna 
dra en parallell om intervjupersonerna kan ha haft samma uppfattning som de tror att folk 
utifrån har. Detta kan i sin tur starta diskussion om vad som fått dem att stanna på Gävle 
Galvan och på så sätt öka min förståelse av deras kultur. Frågan om vad som är bäst på 
Gävle Galvan kan ge en förstärkt bild av detta. 
 
Frågor om oskrivna regler, förhållandet mellan de anställda och ledningen samt 
grupperingar ger en rätt bra bild om normer och värderingar inom företaget. Här får jag svar 
på hur relationen mellan de anställda och ledningen ser ut, det är även där jag ställer frågan 
om firmafester och vilka som kommer på dem. Ärlighet och lojalitet samt mötesrutiner svarar 
även det på hur normer och olika värderingar speglar kulturen. 
 
Eftersom Gävle Galvan använder sig av ett belöningssystem ville jag gärna få information 
om hur det var upplagt och hur det uppfattades av de anställda. Jag ville även få information 
om hur ett belöningssystem påverkar ett företags kultur. 
 
Jag tog även upp frågor rörande informella ledare och om informatörerna skulle vilja se mer 
formella ledare alltså ett till led i hierarkin på Gävle Galvan. Dels för att få fram om det finns 
informella ledare och hur de skulle ställa sig till fler formella ledare. Jag ställde även frågor 
rörande roller, vilket kan ge en bild om vilka anställda som tar olika roller och vem som tar 
på sig ledarroller.  
 

2.3 Problematisering av metod 
Jag hade stora förväntningar innan jag började med uppsatsskrivande, dels på mig själv men 
jag hade även en bild av hur processen skulle se ut. Teoridelen skulle ha vetenskaplig 
relevans men även vara intressant för min egen samt för läsarens del. Teorin skulle mynna ut 
till vad som skulle tas upp i empiridelen, och även hur intervjufrågorna skulle formas och vad 
jag ville ha fram av mina informatörer osv. Nu så här i efterhand inser jag att processen inte 
alls sett ut som jag föreställt mig. Jag började med intervjufrågorna, när jag sedan formulerat 
den empiriska delen ville jag förstärka min bild genom intressanta teorier och förstå då tog 
den teoretiska delen sin form. 
 
Många studenter på C-nivå har höga ambitioner med sin uppsats och lägger för mycket krut 
på att leverera en lösning, det var med den inställningen jag gav mig in i skrivandet. Jag 
insåg snabbt att det inte handlar om att få fram en lösning snarare om att ta fram teori och 
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empiri och diskutera hur dessa förhåller sig till varandra. Att någon levererar en konkret 
lösning i en uppsats på C-nivå är det ingen som kräver, detta kan diskuteras i vidare studier, 
så som i en D-uppsats. 
 
Valet av den kvalitativa metoden var självklar vid en kulturstudie, jag kan så här i efterhand 
reflektera över hur kort tid själva intervjuerna tog. Frågorna gav inte lika stort utrymme för 
utsvävning som jag hade hoppats på, men jag ser det ändå som positivt eftersom jag skriver 
en C-uppsats och inte gör en omfattande kulturstudie. Den narrativa metoden har gett 
utrymme att få dela med mig av min egen historia av företaget. Jag har lyssnat, samlat på mig 
intryck och sedan stärkt berättelserna utifrån organisationsteori. 
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3. TEORI 
___________________________________________________________________________  

 följande kapitel presenteras olika tolkningar av organisationskultur, begrepp samt 
teorier. Kapitlet tar även upp genusteorier ur ett organisationskulturellt perspektiv. 
 

___________________________________________________________________________  
 I

3.1 Vad är organisationskultur? 
I stora drag kan kultur förklaras som något som återfinns i alla sammanhang där människor 
interagerar. Begreppet är som tidigare nämnts svårdefinierat eftersom ämnet i sig är väldigt 
abstrakt. De gemensamma normer och värderingar som råder inom en organisation är ofta 
grundade när organisationen skapades, de lever vidare idag genom myter och anekdoter och 
ligger till grund för organisationskulturen.14

 
Organisationskulturen märks på allt, från stämningen i matsalen till organisationens 
brevpapper, det märks även på de anställdas sätt att vara, hur det umgås eller hur de löser 
uppgifter tillsammans. 15  
 

3.2 Hur skapas en kultur?  
När människor under en längre tid arbetar tillsammans formas normer och uppfattningar om 
arbetet och faktorer i deras omgivning. Dessa normer kan exempelvis vara rimlig arbetsinsats 
per dag eller vad som anses rätt och fel beteende. En organisations normer påverkas från tre 
olika håll, organisationen, samhället och av den enskilda individen. Vårt beteende uppfattas 
som socialt när vi anpassar och agerar i förhållande till andras förväntningar, kultur kan 
därför betraktas som de mest accepterade uppfattningar, vanor och praxis som råder i 
organisationen.16 Sociala normer upptäcks oftast när en ny kulturmedlem överträder dem. 
Detta sker i form av sanktioner antingen som belöning och beröm eller bestraffning som kan 
ske i form av skämt. Sanktionerna är alltså positiva eller negativa, detta sker för att den nya 
medlemmen ska stärka ett visst beteende eller motverka beteenden som inte stämmer överens 
med de normer som råder i organisationen. När man talar om sanktioner och normer används 
begreppet social kontroll vilken reglerar individens beteende i en grupp.17     
 
Värderingar i en kultur är det som avser standarder som medlemmarna stödjer sig emot i sitt 
dagliga arbete. Värderingarna utgör grund till vad som anses rätt och fel och vad 
organisationen värderar vara viktigt, t ex. frihet, pengar och tradition. Värderingar är även 
knutna till starka känslor eftersom dessa ligger som grund till moraliska val18

 
En kulturs värderingar förklarar vad som anses vara viktigt medan normerna berättar vad 
som anses normalt respektive onormalt. Normer och värderingar kopplas på ett synligt sätt 
ihop när värderingar frångås eller efterlevs genom beteende som normen accepterar, Hatch 

                                                 
14 Andersson 1994 s. 110 
15 Bakka 2001 s. 114 
16 Abrahamsson, Andersen 2002 s.129 
17 Bakka mfl 2001 s. 96 
18 Hatch 1997 s. 245 
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tar upp exemplet normen att man inte pratar högt i en biograf som är kopplat till värderingen 
att vi är artiga mot varandra.19

 
3.3 Scheins Teori 
Edgar Schein utvecklade under början av 80-talet en teori om organisationskultur.  Enligt 
Scheins teori finns kulturen på tre 
nivåer i en organisation, dessa 
nivåer beskrivs av figur 1.  

3.3.1 Artefakter 
Artefakterna är den synliga nivån 
av en kultur, där finns allt som en 
ny medlem kan se, höra och känna 
första gången personen gör entré i 
en grupp. På denna nivå finns allt 
från fysisk miljö, klädstilar, språk, 
till gamla historier och myter om 
organisationen. Här finns även 
synligt uppförande i olika grupper 
samt organisationsprocesser och var som går på rutin. Denna nivå av en organisationskultur 
är väldigt lätt att observera men väldigt svår att tolka menar Schein.20

Artefakter 

Värderingar 

Antaganden 

Figur 1  

Synliga strukturer och 
processer men svåra att 
tyda 

Strategier, mål och 
filosofier, högre grad 
av medvetenhet 

Ej synlig nivå, tagen 
för given 

3.3.2 Värderingar 
Värderingar ligger under den synliga nivån men är ändå mer medveten än antaganden i en 
organisation, medlemmar av organisationen tänker inte ständigt på värderingarna, men blir 
ofta medvetna om dem om någon försöker förändra deras kultur. Värderingar används i 
moraliska frågor och utgör grunden för vad som är rätt och fel, därför kan värderingar 
förknippas med starka känslor.21  
 
Normer är de oskrivna regler som präglar en kultur, exempel på normer inom olika kulturer 
är klädsel, eller om man öppet kan visa känslor på en arbetsplats. Normerna i en kultur lägger 
grunden för vad medlemmarna kan förvänta sig av varandra medan värderingarna framhåller 
det som är viktigt i och för kulturen.22

3.3.3 Antaganden 
Enligt Scheins teori är grunden till organisationskultur uppfattningar och antaganden. 
Verkligheten i en organisation är antaganden, dessa antaganden påverkar medlemmarna och 
hur de uppfattar saker och ting, de påverkar även deras sätt att känna samt att tänka. 
Antaganden i en organisation tas för givna och existerar utanför medlemmarnas 
medvetande.23 Djupt rotade antaganden präglar omedvetet kulturens medlemmars beteende. 

                                                 
19 Hacth 1997 s. 246 
20 Schein 1992 s. 17-18 
21 Hatch 2002 s. 245 
22 Hatch 2002 s. 246 
Figur 1 Schein 1992 s. 17 
23 Hatch 2002 s. 242 
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Antaganden som är tagna för givna är ofta de värderingar som aldrig debatteras eller 
konfronteras.24

 
Efter att ha utvecklat och implementerat de antaganden som är kulturens grundvärderingar 
kommer vi att vara trygga med de personer som delar våra antaganden och obekväm samt 
sårbar tillsammans med personer vi inte delar antaganden med. Schein skriver att människans 
sinne behöver kognitiv stabilitet, därför kan människor vars antaganden ifrågasätts få ångest 
och skifta till försvarsställning. 25

 
De tre nivåerna i en kultur är beroende av varandra, enligt Schein värnar medlemmar vissa 
värderingar som i sin tur anpassar sig till kulturella normer eftersom deras grundläggande 
antaganden stödjer dessa värderingar. Detta skapar i sin tur fler artefakter eftersom dessa är 
en ytlighet av de normer och värderingar som råder. 26

 

3.3.4 Kulturens kraft 
Det grundläggande i en kultur är alltså tagna-förgivna-antaganden, dessa når ut genom 
normer samt värderingar och slutligen genom artefakter.27 När nya medlemmar träder in i 
kulturen accepteras ofta de normer och värderingar som råder, följt av detta accepteras och 
implementeras omedvetet de antaganden som är kärnan i kulturen. På samma sätt kan en 
organisationsledning försöka förändra en kultur, först genom värderingar för att skapa ett 
gemensamt ”godkännande”, därefter när medlemmarna ser fördelarna tas värderingarna för 
givna och sjunker till den omedvetna nivån.28 För att förstå en kultur måste man först förstå 
de grundläggande antagandena samt varför just dessa grundläggande antaganden präglar 
denna kultur.  
 

3.4 Vem skapar en kultur? 
Organisationskultur är något som skapas när nya verksamheter startas, en organisations 
kultur kan ofta kopplas till företagsgrundaren och dennes bakgrund. Uppväxt och andra 
livshistorier präglar denne persons värderingar och vad som finns i bagaget är alltså grunden 
till det nya företagets organisationskultur.29 Grundare till företag har ofta en föreställning om 
hur de vill att företaget ska leva vidare. De har varit med från början, varit med vid de första 
anställningarna och vill därför ofta att företaget ska drivas vidare med samma värderingar 
och prägel som vid start.30

 
En kulturs grundvärderingar finns alltså ofta i själva företagsgrundaren men även andra 
personers insatser samt viktiga händelser för organisationen präglar dess kultur. Sådana 
händelser blir till historier inom organisationen och bidrar till styrka för kulturen, det kan 

                                                 
24 Schein 1992 s. 21 
25 Schein 1992 s. 22-23 
26 Hatch 2002 s. 246 
27 Schein 1992 s. 26 
28 Hatch 2002 s. 248 
29 Abrahamsson, Andersen 2002 s.134 
30 Abrahamsson, Andersen 2002 s.134 

11 



dock ses som en svaghet om omgivningen ifrågasätter organisationen eftersom en djupt rotad 
kultur är svår att förändra.31

 

3.5 Vem bibehåller en kultur? 
Personer som kommer nya in i organisationer har alla olika erfarenheter i sin ryggsäck. De 
kommer ifrån olika uppväxtmiljöer och sociala bakgrunder, detta brukar påverka individer 
till olika yrkesval där vissa personer drar sig till specifika arbetsområden. En förhandsprofil 
som individerna bär med sig i sin ryggsäck kan alltså styra en person till ett visst företag och 
i vissa fall kan denna profil stämma överens med organisationens värderingar, detta stärker 
naturligtvis kulturen. I andra fall kommer dock nya individer till organisationer med en helt 
annan värderingsgrund än den som organisationen står för. Det är därför av stor vikt att i 
organisationer formulerar och skriver ner sin idé/värderings grundlag, detta kan undvika 
missförstånd och konflikter då nya medarbetare kommer in i en kultur. Ledningen ska 
påverka och styra medarbetare till rätt värderingsmönster med en öppenhet för att minska 
risken för manipulation.32  
 
För att bibehålla den kultur som företagsgrundaren skapat är tre förhållanden särskilt 
viktiga.33

 
- Val av personal, att de som anställs inte bara är yrkesmässigt kvalificerade utan även 

delar företagets grundläggande värderingar. 
- Ledningens handlande präglar hela kulturen, handling bör därför gå hand i hand med 

normer och värderingar i företagskulturen. 
- Det är viktigt att avlägsna medarbetare som inte anammar organisationens 

värderingar och därmed inte kan anpassa sig till kulturen 
 

3.6 Metaforer för kultur 
För att beskriva något så komplext som kultur kan det behövas redskap, ett sådant redskap är 
metaforer.34 Alvesson beskriver ett antal metaforer för kultur, bland annat kulturen som 
skygglappar och kulturen som frysning av världen. Den tidigare beskriver hur olösta 
konflikter i en organisation skapar blockeringar i det vardagliga arbetet och när nya problem 
dyker upp hanteras dessa ofta i form av skygglappar. Kulturen i sådana organisationer kan 
även skydda ledare som konfronteras i värderingsfrågor eller annat som ifrågasätter 
organisationens egen världsbild.35 Metaforen kulturen som frysning av världen beskrivs av 
Alvesson som ett hinder för människor att förstå den sociala verkligheten. Grunden för dessa 
kulturer ligger ofta i traditioner, företagsledningen planterar uppfattningar om den sociala 
verkligheten hos de anställda vilket ger en utvald och vinklad världsbild. I dessa 
organisationer har kulturen sin givna plats och är omöjlig att ifrågasätta.36

 

                                                 
31 Bakka 2001 s.140 
32 Bakka 2001 s.121 
33 Abrahamsson, Andersen 2002 s.135 
34 Alvesson 2001 s. 30 
35 Alvesson 2001 s. 57-58 
36 Alvesson 2001 s. 58-59 
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3.7 Kultur som begränsning 
En kultur byggd av normer och värderingar, för-givet-tagna antaganden som ligger i grunden 
för en organisations kultur kan också ses som en begränsning. Att som individ försöka vara 
på ett sätt som inte genomsyrar en kultur uppfattas ofta som stötande för andra medlemmar 
av kulturen, du anses som socialt inkompetent. I en kultur är individen bara ytan och det som 
döljer sig i grunden är gemensamma normer och värderingar.37 En annan begränsning i 
kulturer är olika föreställningar om kön.38  
 

3.8 Genusperspektivet 
Maskulint och feminint är inte naturliga grupper utan en kulturell föreställning, när man tittar 
på organisationer ur ett könsperspektiv förstärks föreställningarna och visar hur dessa 
påverkar kulturen.39 Den mest vanliga föreställningen är att män uppfattar sig själva som mer 
inriktade på karriär och arbete än kvinnor. Detta medför ofta att männen ger män ett 
försprång vid befordran samt lönesamtal. Föreställningen om det maskulina sätter även en 
begränsning hos män och försämrar sociala relationer Män finner ofta större del av sin 
identitet i arbete och karriär.40

3.8.1 Könsmärkning 
Könsföreställningar genomsyrar hela vårt samhälle från hur vi klär våra barn till vilket 
fackförbund vi ska vara med i. De flesta arbeten anses genom sociala konstruktioner manliga 
respektive kvinnliga och är därmed könsmärkta, det är därför just män och kvinnor dras till 
olika arbeten. Alvesson beskriver även hur yrken kan ha en viss könssymbolism, till skillnad 
från märkning (där vissa yrken anses mer lämpliga till vissa kön) går symbolismen mer ner 
på djupet i omedvetna fantasier och associationer. Könssymbolismen speglas i de kulturella 
föreställningarna eftersom de flesta arbeten inte är könsneutrala. Manliga arbeten kräver ofta 
en okänslighet medan kvinnliga arbeten mer går ut på andras välmående.41 Män och kvinnor 
ställs även inför delade förväntningar gällande deras utseende när de söker arbete. Alvesson 
tar upp ett exempel i hotellpersonal där kvinnor utgör majoriteten av ”övriga” i 
servicepersonalen där det eftersträvas att vara attraktiv och omtänksam, medan männen står 
vid disken och bör inneha egenskaper som smarta och starka. De olika yrkeskraven hör alltså 
ihop med kön, villkoren för de olika könen går isär då kvinnorna förväntas vara attraktiva för 
att få arbete och även bevara detta utseende, medan männen bara förväntas bära sin 
uniform.42

 
När man tittar på könen i en organisation är det viktigt att se på män och kvinnor, samt den 
miljö de befinner sig i. Det visar sig då att könsbegreppet inte helt har tagits utifrån och in 
organisationen, utan delvis konstruerats och formats kulturen. Kön åstadkoms alltså även i 
organisationer och de olika kulturerna konstruerar mäns och kvinnors könsidentiteter.43   
 

                                                 
37 Alvesson 2001 s.198 
38 Alvesson 2001 s.199 
39 Alvesson 2001 s.208 
40 Alvesson 2001 s.199 
41 Alvesson 2001 s. 211-212 
42 Alvesson 1997 s.102-103 
43 Alvesson 2001 s. 213 
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3.8.2 En homogen arbetsplats 
På arbetsplatser och i arbetsgrupper med bara män formas det ofta en särskild kultur. Den 
delade maskuliniteten förstärks av prat om kvinnor i sexuella termer och grova skämt. Män i 
dessa kulturer brukar även tävla och försöka hävda sig genom styrka eller genom att på olika 
sätt bryta mot regler som finns på arbetsplatsen, t ex gällande säkerhet.44

 
Det är inte lätt att komma in som kvinna på en arbetsplats där det hittills bara arbetat män 
skriver Alvesson. Man möts av mer eller mindre negativa reaktioner från män som känner sig 
hotade av den nya kvinnan. En maskulin arbetsplats har ofta konstruerat en bild av deras 
arbetsuppgifter som maskulin och om en kvinna kan utföra dessa ses det nästan som en 
förolämpning. Männen hotas av att arbetet får lägre status när kvinnor kommer in på deras 
homogena arbetsplatser. De män som känner sig mest hotade är de män som har monotona 
arbetsuppgifter och anser sig arbeta på smutsiga arbeten med lågstatus. I de flesta fall där 
kvinnor träder in på en maskulin arbetsplats är uttrycket för obehag övergående, männen 
vänjer sig med tiden och har inga större problem att arbeta på en heterogen arbetsplats, men 
givetvis finns det undantag.45

 

3.8.3 Fördelar med heterogena arbetsplatser 
Alvesson skriver att män och kvinnor handlar olika beroende på om de tillhör en homogen 
eller heterogen grupp. Detta menar Alvesson visar att människor inte löser uppgifter utifrån 
kön utan snarare utifrån värderingar och känslor. Grupper som är sammansatta utifrån 
mångfald är ofta mer produktiva än homogena grupper. Dessutom visar forskning att vi trivs 
bättre i grupper med både män och kvinnor än i grupper som är homogena.46  
 
Forskning visar även att arbetsplatser som inte är könsintegrerade påverkar hälsan. På 
heterogena arbetsplatser har både män och kvinnor lägre sjukfrånvaro i jämförelse med 
kvinnor på extremt mansdominerade arbetsplatser där sjukfrånvaron är högst.47 Det finns 
även liknelser på arbetsplatser där kvinnor är i majoritet där sjukfrånvaron är högre än på 
arbetsplatser där de råder jämställdhet48, detta syns tydligt när relevanta nyckeltal från 
börsnoterade bolags årsredovisningar jämförs. I koncerner där det finns ett klart överskott av 
det ena könet är sjukfrånvaron högre än i mer jämställda koncerner. 
 

3.8.5 Könsskillnader 
Det finns många föreställningar om vad som är maskulint respektive feminint, det sägs att det 
kvinnliga beteendet styrs av känslor och att män hamnar i slagsmål på grund av testosteron. 
De faktiska biologiska skillnaderna är däremot en förutsättning för att vi ska kunna fortplanta 
oss. Skillnader utvecklas i takt med vår ålder, vi blir könsmogna, vi växer, mannen är i 
genomsnitt längre än kvinnan, dock är skillnaden på längd inom könsgruppen mycket större i 
förhållande till genomsnittet mellan grupperna.49 Kulturella föreställningar om vad som är 

                                                 
44 Alvesson, Billing 1997 s. 128 
45 Alvesson, Billing 1997 s. 128 
46 Alvesson, Billing 1997 s. 132 
47 Ivarsson 2006 s. 56 
48 Jämn fördelning av kvinnor och män i proptionerna 40 procent kvinnor och 60 procent män (eller omvänt) i 
strävan efter 50/50 procent. 
49 Connell, 2003 s. 43-45 
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maskulint och feminint brukar visas i språk och handlingar, där män ofta känner ett behov av 
hävdelse och gärna pratar sport. Kvinnor däremot karaktäriseras av samarbete och pratar i 
emotionell ton.50

 
När genus diskuteras kommer ofta de fysiska olikheterna upp, män är t ex snabbare, starkare 
och har mer mekaniska färdigheter än kvinnor. Att vi har olika färdigheter uppfattas ofta som 
”naturligt” och skillnaderna anses stora mellan de två könen.51 På 1980-talet introducerades 
en ny metod inom genusforskningen, metaanalysen. Genom denna metod sammanställs 
undersökningar oberoende av varandra men rörande samma ämne för att mäta 
könsskillnaderna.52 Resultaten uppdelade på män och kvinnor kan beskrivas med två olika 
normalfördelningskurvor, uppfattningen om resultatet brukar ritas som figuren nedan. 
 
 

 
 

Figur 2 – Skillnaden mellan de två könen uppfattas som stor 53

Vi människor med uppfattningen att kvinnor står för sig och män för sig, bilden illustrerar 
två normalfördelningskurvor där män är den ena och kvinnor den andra. Två kategorier, 
långt ifrån varandra. 
 
Utfallet av dessa sammanställda analyser visar dock sällan på större genusskillnader. De 
flesta visar väldigt lite skillnad eller ingen alls. Skillnader som finns är större inom själva 
könsgruppen än mellan de olika könen, detta visar figuren nedan. 
 
 
 

 
Figur 3 – Skillnaden mellan de två könen är mindre än inom respektive köns grupp54

Verkligheten kan dock beskrivas mer som ovan, vi är människor och har olika kön. 
Skillnaden mellan det ”normala” i könen är mindre (den röda pilen) är mycket mindre än 
skillnaden inom könet (den blå pilen). Vilket betyder att kvinnor i sig är mer olika varandra 
än en man och en kvinna är.   

                                                 
50 Alvesson 2001 s. 209-210 
51 Connell, 2003 s. 46 
52 Connell, 2003 s. 62 
53 Dr. Ivarsson JGL- kurs 2007-10-04 
54 Dr. Ivarsson JGL- kurs 2007-10-04 
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 4. TRE BERÄTTELSER OM ETT FÖRETAG 
___________________________________________________________________________  

 följande kapitel presenteras de tre intervjupersonernas berättelser och uppfattningar 
om arbetsplatsen. För att ge en bredare bild av Gävle Galvan är berättelserna även 
förstärkta av utdrag från förstudien som gjordes hösten 2006, dessa textstycken är 

indragna samt kursiverade. 
 

 I
De personerna jag intervjuat för att få olika berättelser om en och samma kultur är: 
Håkan ”nykomlingen”, Eimer ”inventarien” och Ingemar ”Junioren”.  I metodkapitlet 
finns en kortare presentation av personerna som nedan kommer att dela med sig av sin 
vardag på arbetet. 

___________________________________________________________________________  
 

 
Det är onsdag förmiddag hösten 2006 som vi, 4 studenter beger oss 
ut mot Alderholmen för ett företagsbesök på Gävle Galvan. Vi får en 
guidad tur genom de stora industrilokalerna från ena dotterbolaget 
till det andra. När vi kommer till slutet av den sista lokalen ligger 
dimman ”tät som i Lützen”, andningen blir något ansträngd av den 
fräna lukten, vi är framme vid galvaniseringen.55

 

 
Bild 3 -Flygfotografi över Gävle Galvan 

 
Eimer är 59 år och har arbetat på Gävle Galvan sedan 1969. Han ser sig själv som en 
inventarie i produktionen. Eimer började sin karriär på Galven (Gävle Galvan) genom att 
köra truck och när truckarna såldes fick Eimer gå vidare in på produktionen. De första åren 
berättar Eimer om hur de letade arbetskläder på tippen, där de fick utsvängda byxor och 
skjortor att arbeta i, eftersom de inte hade fria arbetskläder. När de åkte ut på jobb fick de 
däremot låna overaller som det stod Gävle Galvan på, men direkt när de kom hem hängdes 
de in igen. Eimer berättar om när de första gången fick fria arbetskläder och tycker att detta 
är en av de viktigaste händelserna sedan han börjat arbeta på Gävle Galvan. Han visar gamla 
bilder som hänger inramade i konferensrummet där medarbetare står i jeans och skjorta vid 
grytan. 

 
 
Det känns som att tiden stått stilla ute på Alderholmens avkrok, 
byggnaderna är till övervägande del uppförda runt sekelskiftet och 
vad vi kan se har inte mycket gjorts för att fräscha upp dessa, 
varken invändigt eller utvändigt.56

                                                 
55 Förstudie 
56 Förstudie 
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Eimer berättar otvunget om Gävle Galvans historia och hur det under hans tid både skett 
många förbättringar men även några förändringar till det sämre. 
 
Förr fanns det inte några skydd runt grytan 
och risken för brännskador var då mycket 
större. Det fanns inga skydd runt syran i 
betarna heller ”det hände ju att några 
trilla i, men då är det bara fort som tusan 
till duschen, du har 6 minuter på dig innan 
du blir gul” berättar Eimer. Själv fick han 
hål i sin stövel men trodde att det bara var 
vatten som sipprade in, när han tog av sig 
efter sitt pass var hälen gul och en process 
med att tvätta foten med torrgrus fick 
inledas. Det har under Eimers tid på Gävle 
Galvan blivit mer lättarbetat eftersom de 
finns mer lyftmöjligheter nu ”då fick man vända allt för hand vilket gick bra när det var 
kallt, men när det var varmt…”.  Arbetsmiljön har också blivit mycket bättre eftersom de 
inte längre använder råsyra, ”när man kommer utifrån andas man med näsa och mun, men 
man lär sig snabbt att bara andas med munnen”. 

Bild 4 - Galvanisering 

 
Eimer förklarar även hur han alltid velat arbeta självständigt ”förr fick vi lappar om vad vi 
skulle göra varje dag, vissa dagar hann vi med extra lappar vilket gav bonus”. Idag 
använder sig Gävle Galvan av ett bonussystem till sina anställda, Eimer tror inte att alla 
arbetar bättre bara för att de har ett bonussystem men tror att de sporrar vissa. Hur fort de kan 
arbeta hänger mer på vilket gods som kommer in och ska köras och om det måste borras 
innan de kan köras. Eimer säger även ”bonussystemet fungerar bra, om de räknar rätt”. Han 
förklarar att han inte är insatt i de staplar som visas på mötena. 
 

Thomas Ehlin, VD för Gävle Galvan Varmförsinkning berättar att 
han under de år som han arbetat i företaget försökt genomföra 
vissa förändringar. Exempelvis regelbundna möten med personalen 
för att kunna informera om vilka kunder de har under kommande 
period.  Dessa möten är även till för att informera om resultat och 
förutsättningar till bonus.57

 
När jag förklarar för Eimer vad normer i ett företag är och sedan frågar om det finns några 
tydliga svarar han ”vi är i alla fall bra på att hålla tiderna på förhängning, vi måste se till så 
att killen som betar har nått att göra”. Han förklara att det inte skulle fungera annars 
eftersom alla är en del av en arbetande kedjan, ”börjar man så är man farligt ute, tid är 
pengar”.  
 
För något år sedan började ledningen sätta tider på allt som ska köras, men det fungerar ju 
inte, berättar Eimer eftersom allt ser så olika ut när det kommer in, ibland behöver vi borra, 
ibland är det felborrat och då smäller det. Eimer berättar hur de sa ifrån till VDn som då var 

                                                 
57 Förstudie 
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”ny i kläderna”. Han tycker att förhållandet mellan de i produktionen och ledningen har blivit 
mycket bättre sedan alla finns i samma lokaler, klyftan mellan dem har minskat. 
 

Thomas berättar att stämningen hos personalen har höjts sedan 
införandet av regelbundna möten, han påpekar dock att det 
fortfarande finns ett snävt och ensidigt tänkande där man lätt faller 
för grupptrycket. 

 
Eimer berättar om sina intryck av Gävle Galvan när han började arbeta där för snart 40 år 
sedan ”ja man undra ju vilka dårar som stod här och arbetade”. Eimer trodde att han skulle 
arbeta på Gävle Galvan under 8 månader på ett vikariat, men har blivit kvar. Det är mycket 
som förändrats sen den tiden tycker Eimer, förr sa man aldrig till någon som var äldre då fick 
man ofta ett ”hörrö grabben kom igen när du är torr bakom öronen”. Nu vill de yngre 
anställda vara lite macho säger Eimer och tycker att det är synd eftersom han tycker att 
grabbarna innerst inne är väldigt duktiga, det tycker nog ledningen också annars skulle de 
aldrig fått vara kvar. 
 

Jan Greholt, ekonomichef Gävle Galvan, verkar tycka att det 
saknas ett led just för att vissa anses vara informella ledare, andra 
gör lite som det själva vill och Jan menar att frihet under ansvar 
inte fungerar i alla branscher.58

 
Eimer tror att han och många med honom arbetar på Gävle Galvan för att det är fritt, han 
tycker om att arbeta i självstyrande grupper och tror inte att produktionen skulle bli bättre av 
ett extra led i organisationsträdet. Det är friheten men även arbetskamraterna som gör att 
Eimer trivs så bra på jobbet ”det är varmt och skitigt men innerst inne trivs vi”.  
 
Jag frågar Eimer om han tror att stämningen i produktionen skulle förändras om det 
anställdes fler kvinnor, och det tror han, att det skulle bli en mjukare stämning eftersom alla 
slänger ur sig både de ena och det andra utan att tänka till, bara de inte är rädda att få skit 
under naglarna. ”De blir ju mjukare om det finns fruntimmer” Sedan förklarar han att arbetet 
är för tungt för tjejer ”då måste man vara en rysk diskuskastare”. Han berättar även hur de 
tidigare försökt få in kvinnor och hur de under en tid arbetade en kvinna i produktionen som 
fick sluta en timme tidigare eftersom hon skulle duscha innan de övriga kom. 
 

Vi träffade några arbetare i produktionen som berättade att de 
tidigare arbetat två kvinnor här, han säger att det gick bra i någon 
vecka, sedan börja de klaga på att det var för tungt. Det slutade med 
att vi fick göra deras jobb när de stod på toaletten och sminkade 
sig.59

 
 
Ingemar är 36 år och har arbetat på Gävle Galvan i 18 år. Innan han började hade hans pappa 
arbetat på Galven i närmare 30 år, därav hans smeknamn Junior. Tiden efter han slutat 
grundskolan fram till han började på Gävle Galvan arbetade Junior som fastighetsskötare.  
 
Junior ser liksom Eimer stora skillnader på arbetsmiljö när han ser tillbaka på tiden då han 
började på Gävle Galvan och vilka förändringar som skett under åren. ”Det är mindre lukt och 

                                                 
58 Förstudie 
59 Förstudie 
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mindre rök”. Junior berättar även hur han ser skillnader i de anställda, ”det var bättre förr då 
folk visste vad det skulle göra, nu är det mer hattigt”. När jag frågar Junior om hans första dag 
på Gävle Galvan svarar han att han inte kommer ihåg vad han gjorde eller vad som sades, men 
att han minns de intryck som industrin gav ”första dagen tänkte jag mest att jag ska vara här i 
14 dagar och sedan hitta något annat…” Junior tror även att folk utifrån kan få uppfattningen 
att Gävle Galvan är ett ruckel och har dålig arbetsmiljö, men tror att de som har vetskap om 
vad varmförzinkning är vet om att det är såhär det fungerar. ”Men visst, ruckel eller inte, det är 
ju arbetskamraterna som gör arbetet roligt”.  
 
Junior tycker att förhållandet mellan ledningen och de anställda är bra, under den senaste tiden 
har kontakten mellan dem förbättrats vilket förstärker förhållandet. Vi pratar vidare och jag 
frågar om han skulle vilja se fler utnämnda ledare i organisationen han svarar ”idag har vi ju 
självstyrande grupper, det fungerar bra, jag tro inte på många ledare, bort med dem.”  
 

Jan berättar om hur några av gubbarna tagit rollen som informella 
ledare. Inom de olika bolagen finns inga direkta chefer eller ledare 
under VDn, på Galven finns dock en produktionschef, i övrigt är Gävle 
Galvan en platt organisation.60

 
Junior berättar om de regelbundna möten som hålls på tisdagarna. ”VDn kommer ner och 
berättar hur vi ligger till och vilket bonusutfall det blivit”. Han berättar att det inte hålls möten 
skift emellan utan att kommunikationen sker direkt mellan berörda parter. På frågan om 
bonussystemen motiverar till hårdare arbete svarar Junior ”klart det påverkar, men vi kan inte 
jobba hårdare än vad vi gör. Vi reflekterar mer över vad vi får och tycker att det är mycket 
skit som inte ger pengar som ska köras” Han tillägger även med glimten i ögat ”vi vill ju bara 
ha det stora godset”. 
 
När jag frågar vad det bästa med Gävle Galvan är så svarar Junior att det är fritt, efter en lång 
paus kommer han fram till att han inte vill förändra något, han är nöjd som det är. Han pratar 
gott om de gemensamma aktiviteter som anordnas, de årliga julfesterna samt när företaget 
bjöd alla anställda på en middags och underhållningsföreställning. 
 

Maskulina miljöer brukar inte präglas av relationer, vi får intryck av att 
denna kultur med självstyrande grupper inte prioriterar det heller. 
Men vid fika och lunchraster finns det chans till umgänge och även vid 
de olika evenemang som företaget brukar bjuda sina anställda på.61

 
Junior har uppfattningen att de anställda är väldigt lojala gentemot företaget, han är dock mer 
skeptisk till lojaliteten skiften emellan. Ibland pratas de om att vissa skift lämnar det svårkörda 
tills nästa skift går på, men tillägger att det naturligtvis inte ska gå till så. Junior berättar även 
att han tycker att det är viktigt att puscha de medarbetare som behöver det, medan det är 
viktigt att bromsa dem som går för hårt fram. 
 

Thomas berättar hur stämningen mellan skiften inte har förändrats och 
att det råder ett allmänt motstånd mellan dem, en ”vi och dom”- 
känsla.62
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Håkan är 34 år och hade vid intervjutillfället arbetat som efterbehandlare i 3 månader. Han 
började som uthyrd av Gävle Svets för att efter två månader bli anställd av Gävle Galvan. 
Håkan är den som har sitt första intryck av Gävle Galvan mest färskt i minnet och säger ”när 
man kom in där bland kemikalierna så undra man ju, vad är det här?” Mer än så reflekterade 
inte Håkan över arbetsplatsen eftersom han var så inspirerad att börja arbeta efter en tid som 
arbetslös. Han beskriver hur trevliga arbetskamraterna var och hur han kom in i gänget direkt 
men säger ”det är ju lite beroende på hur man är själv också, jag är väldigt social så för mig 
var det lätt”.  
 

Vi pratar med en medarbetare ute i produktionen som berättar hur det 
brukar vara när det kommer nyanställda till arbetsplatsen. Ofta tror de 
att de kan komma med massa lösningar och att de vet bäst. Riktiga 
besserweissrar kan de vara, men det finns ju en anledning till att vi 
jobbar som vi gör på det här stället.63

 
 
Håkan tycker även han att förhållandet mellan ledningen och de anställda är bra, men kan 
tycka att det är beroende på vilken person man menar. För honom har relationen och 
kommunikationen aldrig varit ett problem, men säger att ledningen ibland bara lyssnar på 
vissa personer och pratar om andra som inte tar upp problem inom den gruppen tillsammans. 
Håkan tror att ett led till i hierarkin skulle påverka företaget positivt och menar att gruppledare 
skulle underlätta i kommunikationen. Han tillägger sedan ”ja fast så är det redan idag fast 
indirekt”. De informella ledarna är inte nödvändigtvis de med mest erfarenhet, utan ofta 
grytchauffören eftersom han hela tiden vet vad som pågår, vad som ska komma, och vad som 
körs.  
 
Håkan berättar att det finns oskrivna regler, han tar upp de tydliga gränserna mellan skiftlagen. 
”Man ska inte börja på något som inte kan avslutas”. Håkan tycker att det finns mycket 
egentänk och ser samarbetsproblemen när ena laget bara kör det lätta godset och lämnar det 
svåra till andra skiftlaget som då inte kan arbeta lika snabbt. 

 
Medarbetaren vi pratat med i produktionen avslutar samtalet med att 
berätta att stämningen mellan de anställda är mycket bra, det enda är 
väl att man inte bryr sig så mycket om det andra skiftlaget.64

 
När jag ställer frågan om det finns några grupperingar bland medarbetarna berättar Håkan att 
de grupperingar som bildats fallit sig naturliga. Mora Mast vars produktion ligger parallellt 
med Galven arbetar bara i två skift istället som på varmförzinkningen där det går på tre skift. 
Just därför har alla rast olika tider, men alla är ändå välkomna och ibland tar de gemensamma 
raster.  
 
Håkan har hört talats om de årliga julfesterna men har ännu inte fått chansen att delta, men 
berättar om andra gemensamma aktiviteter så som fisketävling och kryssning för det tredje 
arbetslaget som inte kunde medverka vid fisketävlingen. Han håller med Eimer och Junior och 
säger att det är arbetskamraterna som gör arbetet roligt men att det finns mycket som han 
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skulle vilja förändra. Han berättar att han redan fått sina arbetskamrater att äta frukt istället för 
Panpizza till fikat och att han fått gehör för träningsförmåner från Thomas. 
 
Vi har nu fått läsa om hur Eimer, Junior och Håkan upplever sina dagar på Gävle Galvan. De 
är tre personer som arbetat på Gävle Galvan under olika lång tid och därmed kan berätta tre 
helt olika berättelser. Med dessa berättelser och tidigare nämnd teori kommer nu min egen 
tolkning av Gävle Galvan. 
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5. ANALYS & DISKUSSION  
___________________________________________________________________________  

 följande kapitel kopplas det empiriska materialet ihop med de olika teoretiska 
förhållningssätten som presenterats i teorikapitlet. Jag kommer utifrån detta att föra 
en diskussion där eventuellt nya aspekter belyses. Analys och diskussion utgår från de 

tre frågeställningarna med djupdykningar utifrån – Organisationsteoretiska begrepp, -
Kulturen, samt –Genusperspektivet.  

 I
___________________________________________________________________________  

5.1 Gävle Galvan i organisationsteoretiskt grepp 

5.1.1 Skapandet 
Djupt rotade antaganden är enligt Scheins Teori en ej synlig nivå av kulturen. Detta är 
grunden och det första som skapas i utformandet av en kultur. Företagets grundare har utifrån 
sina normer och värderingar bildat antaganden som med åren blivit omedvetna beteenden för 
medlemmar av kulturen, om någon som inte delar dessa grundläggande antaganden gör entré 
i gruppen intar medlemmarna försvarsställning. På motsatt sätt kan någon som delar 
antaganden känna sig trygga med varandra.  
 
När kulturen för länge sedan tog sin form ute på Alderholmen var det viktigt att rekrytera inte 
bara utifrån kvalifikationer, utan även för att få in dem som kunde bära kulturen vidare och 
därmed från början delade normer och värderingar. Alvesson skriver att ledningens 
handlande präglar en kultur, och det stämmer till den grad att grundaren fortfarande sitter på 
en ledande post, eller att ledningen varit kulturbärare i många år. Jag tror att en ledande 
person som kommer ny till en organisation med starka traditioner inte förmår att ändra 
beteenden, utan själv formas till de normer och värderingar som råder. Alvesson beskriver 
även vikten av att avlägsna medarbetare som inte tar emot rådande kultur, att avlägsna är för 
mig drastiskt men på sikt kommer personer som inte anpassar sig bli utfrysta. En kultur med 
så starka traditioner som Gävle Galvan är svår att förändra, oavsett på vilken nivå nya 
medarbetare kommer in så gäller det att anpassa sig, min uppfattning är att de personer som 
funnits i kulturen en längre tid inte är så förändringsbenägna utan känner sig trygga i det som 
skapats för länge sedan. 
 
När nya medarbetare kommer in i en organisation bär alla på olika erfarenheter vilket har gett 
dem en egen grund i sina personliga värderingar. Det är viktigt för en organisation att 
formulera och lyfta fram grundvärderingar, dels för nya medarbetare som kommer in och 
även för de som funnits i organisationen under flera år. På så sätt synliggörs det som 
organisationen står för och ledningen kan påverka och styra sina medarbetare öppet med 
hjälp av detta istället för att medarbetarna ska känna sig manipulerade till vissa beteenden 
och motarbeta värderingsarbetet. 
 

5.1.2 Antagandena  
Enligt Schein är antaganden grunden till en organisations kultur. De förgivet-tagna-
antaganden är djupt rotade och kulturmedlemmarnas handlingar utgår omedvetet från dessa.  
Den djupt rotade kulturen är svår att nå och därmed förändra, Gävle Galvan har en lång 
historia och i den ligger kulturen och dess traditioner. Schein beskriver att antaganden aldrig 
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tas upp till ytan och debatteras eller konfronteras 
så Gävle Galvans kultur borde präglas av hur det 
såg ut när skapades. Scheins Teori om 
antaganden - värderingar – och artefakter brukar 
ofta liknas med ett isberg. Det som är synligt och 
lättföränderligt är toppen av isberget. Värderingar 
ligger precis under ytan medan antaganden ligger 
i det mörka djupet. Det är inte lätt att nå djupet 
och förstå dess innebörder, men det är den breda 
botten som är grunden för hur resten av kulturen 
fungerar.  
         Bild 5  
 
Kulturen har burits av medlemmarna genom åren, inte minst av Eimer. Han är ett original 
och det som han en gång stöpts in i förmedlas omedvetet vidare.  Eftersom antaganden 
efterlevs av ren vana och inte ifrågasätts eller konfronteras är det svårt att göra förändringar i 
den. Jag tror att en ”gammal” kultur har svårt att bryta invanda vanor och värderingar som 
ligger i kulturens antaganden utifrån vad Schein beskriver. Det är bekvämt att inte 
konfronteras med den verklighet som råder utanför organisationen.    
     
Scheins värderingar som en högre nivå än antaganden, värderingar är inget omedvetet utan 
en medlem blir ofta varse om värderingar om någon försöker förändra kulturen. Redan här 
kommer försvarsställningen vilket är en god indikation på hur svårt det kan vara att förändra 
rotade antagande. Mina vistelser på Gävle Galvan har gett mig känslan av att det är svårt att 
förändra det som händer inom ramen av yrkesutförandet. Någon berättar att det finns en 
anledning till att vi arbetar på visst sätt och att nyanställda med idéer om förändring snabbt 
blir tillrättavisade. Att förändra på ytan dvs. förändringar på nivån artefakter som Schein  
beskriver är lättare. Den relativt nyanställda Håkan har berättat hur han infört frukt som 
mellanmål istället för panpizza, det verkar även som att Håkan fått gehör för 
träningsförmåner som anställd. Det är dock tydligt att det är svårare att förändra kärnan och 
beteenden runt den verkliga verksamheten. För att kunna förändra och nå botten av isberget 
är det viktigt för kulturmedlemmarna att först acceptera nya beteenden på värderingsstadiet. 
Efter en tid sjunker värderingarna in som omedvetna antagande förutsatt att de accepterats 
och inte motarbetats. En sådan förändringsprocess kräver ett öppet värderingsarbete annars 
kommer medarbetarna känna sig lurade och manipulerade och istället motarbeta förändring. 
 

5.1.3 Metaforerna 
Metaforerna kulturen som frysning av världen och kulturen som skygglappar beskriver hur 
kulturen kan skydda ifrågasättande av värderingar eller konfronteringar eftersom 
organisationen har en egen världsbild. Företag bör sträva efter mångfald, organisationen bör 
speglas i hur samhället ser ut så att värderingar inom företagets väggar präglas av hur det ser 
ut utanför väggarna. Att frysa världen inom företagets väggar gör det svårt för medarbetare 
att förstå den sociala verkligheten skriver Alvesson. Grunden till en sådan kultur ligger i de 
traditioner den bär med sig, detta ger de anställda en vinklad världsbild. Gävle Galvan 
gömmer sig bakom dessa metaforer, synen på kvinnor och diskussionen runt ämnet visar på 
en oförståelse av den utveckling som skett i samhället de senaste årtionden och en ovilja att 
arbeta med frågorna för att ge insikt. Några beteenden som också förstärker bilden av dessa 
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metaforer är bemötandet av idéer från såväl ny VD eller nya medarbetare.  Mentaliteten av 
att det fungerar bäst när vi gör som vi alltid har gjort gör sig synlig, kulturen och 
traditionerna skyddar verksamheten och när någon misslyckas genom nytänk lutar man sig 
tillbaka mot traditionen och känner sig trygg i den. 
 

5.1.4 Begränsningen 
Att döma av det som nu skrivits i analysen kan kulturen sätta gränser för organisationer på 
många olika sätt. En kultur som lever efter starka traditioner där man använder kulturen som 
en frysning av världen utanför är svår att förändra. Det blir svårt för medarbetare att se nyttan 
i förändrat beteende eftersom tryggheten är för stor i de gamla beteendena, där det alltid 
fungerat bra. Att styras av en kultur som är flera decennier gammal gör det svårt för Gävle 
Galvan att ta till sig ett nytt tänk och anpassa sin verksamhet efter samhället som finns 
utanför deras väggar. Kultur behöver dock inte alltid vara en begränsning för en organisation, 
det gäller att ta vara på varje individs förmågor och kompetens och på så sätt skapa 
delaktighet som kan gynna ett företag på många olika sätt. Det är viktigt att inte lägga på ett 
lock på de människor i en organisation som vill utforska nya idéer. Genom nya idéer kan små 
förbättringsområden uppmärksammas av medarbetare som har insikt i verksamheten vilket 
kan leda till effektivisering av en hel produktion.  
 
 
5.2 Kulturen på Gävle Galvan 

5.2.1 Relationer och ledarskap 
Samtliga personer som intervjuats beskriver hur förhållandet mellan ledningen och de 
anställda ser bra ut. Det finns inga uttalade ledare i ledet mellan arbetsgrupperna och 
ledningsgruppen men någon nämner informella ledare. Jag får känslan av att några starka 
personer som funnits i kulturen under en längre tid tar roller som informella ledare. Dessa 
personer brukar även hålla starkt på den kultur de burit med sig under tiden de arbetat i 
organisationen och backar inte för att stöpa nya personer till den kulturen som råder. De 
berättas även om grytchauffören som verkar ha en central roll i arbetskedjan. Grytchauffören 
sitter med utsikt över hela produktionsledet, han har koll på flödet, vet vilket gods som 
kommer in och hur hela kedjan ska arbeta. Grytchauffören besitter lite av en status roll i 
produktionen, en annan given informella ledare. 
 
Kontakten mellan ledning och medarbetare har även under senare tid förbättrats, dels sitter 
ledningen i samma byggnad som produktionen och dels har företaget återkommande 
informationsmöten. Detta verkar stärka relationerna inom företaget vilket är positivt för 
tilliten till varandra. Arbetsgrupperna som sägs vara självstyrande verkar har en bra relation 
inom gruppen där man tillsammans tar ansvar, grupperna jobbar mot ett bonussystem där de 
får bonusprocent för det extra gods som körs varje månad. Det råder dock lite tvivel om det 
verkligen räknas rätt i bonusutfallet vilket får mig att ifrågasätta den goda relationen och 
tilliten mellan varandra. Jag funderar även på de självstyrande grupperna, det nämns i 
intervjuerna att verksamheten känns mer ”hattiga” idag, det var bättre förr med ordning och 
reda. Verksamheten metodstyrdes förmodligen av ledningen förr, det vill säga att ledningen 
hade ansvaret för val av metod och hur arbetet skulle utföras. Grupperna var då hårt 
kontrollerade av ledningen medan de idag anses mer självstyrande. Det ”hattiga” intrycket 
som beskrivs kan bero på brist i verksamhetens strukturer, det är inte helt enkelt att bara ge 
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ansvar till arbetsgrupper samt ett bonussystem att arbeta mot, det är väldigt viktigt att det 
finns strukturer till ett sådant arbetssätt.   
 

5.2.2 Synligt och osynligt 
Det är viktigt för de intervjuade personerna att vara lojala mot företaget samt lojala mot 
varandra i arbetsgruppen. Tider är viktigt att hålla, eller i alla fall att arbetsgruppen har 
samma syn på att komma i tid och vad som kan accepteras som avvikelse. Alla i arbetskedjan 
är beroende av vad som körs och av att skiftet innan sköter sitt arbete. Denna lojalitet speglas 
dock inte skiftlag emellan, ena laget hävdar att andra lagat medvetet lämnat det svårkörde 
godset för att det tar längre tid och är jobbigare att köra. Bonussystemet kan ha en påverkan i 
att medarbetarna numer reflekterar över godset som kommer eftersom det enkla godset körs 
snabbare och i slutändan genererar en högre bonus. Det må synligt sätt vara självstyrande 
grupper, men hur självstyrande är grupperna när de inte kan påverka vad som kommer in och 
därmed skapar en konflikt med det andra skiftlagen?  
 
 

5.2.3 Belåtenhet och gemenskap  
När man gör entré på Gävle Galvan möts man av en skitig, dimmig miljö som får de som 
arbetar där att framstå som inte riktigt kloka. Den uppfattningen är inte bara min egen utan 
bekräftas även av de personer jag intervjuat. Det var ingen av dem som efter sin första dag på 
Gävle Galvan trodde att de skulle bli långvariga, och det första intrycket av Gävle Galvan 
verkar vara den samma idag som den var för 40 år sedan.  
 
Det är friheten och arbetskamraterna som gör att de intervjuade personerna trivs så bra på sitt 
arbete, även om det är varmt och skitigt på arbetsplatsen lyser det i ögonen och det syns att 
det verkligen trivs. Nykomlingen som inte arbetat på Gävle Galvan så länge beskriver hur 
han blev mottagen på ett bra sätt, alla var trevliga mot honom och han tror att det underlättar 
att han själv är en väldigt social person. Trivseln och nöjdheten verkar stor hos dem som 
arbetat på Gävle Galvan under en längre tid, det finns inget direkt de vill ändra på. 
Inventarien verkar fortfarande nöjd och pratar om tiden då de införde fria arbetskläder, yrket 
verkar fått högre status genom denna förbättring. Nykomlingen ser däremot 
förbättringsmöjligheter. Beror detta på att de andra två aldrig sett något annat? De har 
faktiskt arbetat hela sitt vuxna liv på en och samma arbetsplats. Detta kan även vara en 
försvarsmekanism inför förändring, det som ligger närmast en själv är att behålla det som 
alltid har varit annars förloras den trygghet som rådande kultur byggt upp.   

 

5. 3 Gävle Galvan ur ett genusperspektiv 

5.3.1 Könsmärkning 
De flesta yrken har genom våra sociala konstruktioner fått en könsmärkning, yrken inom 
industriföretag kan utan vidare analys kategorisera sig som manliga yrken. Industriföretag 
förknippas med ord som tungt, tekniskt och svettigt vilket ger oss uppfattning om att dessa 
yrken lämpar sig bättre till män. Om man diskuterar Gävle Galvan och könssymbolism som 
går ner mer på djupet än själva märkningen visas en tydlig bild av omedvetna associationer. 
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Förstudien tar upp ett exempel från en medarbetare när han berättar varför inga kvinnor 
arbetar på Gävle Galvan, han beskriver hur en kvinna som tidigare arbetat där mest bara stod 
och sminkade sig på arbetstid. Det kan mycket väl ha varit så, men förmodligen är detta en 
omedveten association som personen själv kommit fram till eftersom kvinnor i denna 
organisation uppfattas agera på ett visst sätt. Som Alvesson beskriver är könsmärkning inte 
något som bara kommer utifrån och in i en organisation, kulturen i en organisation 
konstruerar själv en bild av kön och deras identiteter.  
 
Uppfattningen om att kvinnor inte skulle kunna utföra arbetet på Gävle Galvan, med 
undantag för de kvinnor som är byggda som en diskuskastare, visar på hur man generaliserar 
könen. Det är inte unikt för Gävle Galvan att man ofta jämför kön i form av fysiska olikheter, 
det är dock viktigt att belysa att olikheterna är större inom ett kön än skillnaderna mellan 
könen. Det finns kvinnor som är starka och det finns män som är svaga, skillnaden mellan de 
starkaste männen och de svagaste är större än mellan de starkaste männen och de starkaste 
kvinnorna. 
 
Att generalisera kvinnor kan även vara en försvarsmekanism, om en kvinna kan utföra 
arbetsuppgifter som anses tuffa och manliga kan männen bli rädda för att yrket ska förlora 
status. Det är män som utför smutsiga och monotona arbeten som i högre grad känner sig 
hotade när kvinnor kommer in i organisationen. Efter en tid brukar dock männen vänja sig 
och jag tror att i det långa loppet mår alla bättre av att arbeta på en heterogen arbetsplats.  
 
De djupt rotade traditioner och antaganden som utgör grunden av Gävle Galvans kultur 
försvårar ett arbete för ökad jämställdhet. Det finns dels svårigheter att förändra kulturen, 
samt medarbetarnas beteenden, men det är även svårt för kvinnor att närma sig en kultur där 
de känner att de inte är accepterade. Botten av isberget är mörkt och sitter fast där det 
skapats, detta medför att kvinnor tar avstånd från dessa kulturer. Frågan är om fler kvinnor 
förändrar en kultur, eller om kulturen måste förändras för att fler kvinnor ska vilja vara en del 
av den? Jag tror på det senare. 
 

5.3.2 Att arbeta med jämställdhet 
Enligt svensk lag måste företag och organisationer arbeta med jämställdhetsfrågor. Ett aktivt 
arbete i form av anpassning av arbetsplatsen, både i form av den fysiska och psykosociala 
miljön ska bedrivas. En arbetsgivare ska aktivt arbeta för att främja jämställdheten i 
arbetslivet. Att döma av könsfördelningen på Gävle Galvan bedrivs inget aggressivt 
jämställdhetsarbete, visst kan den ojämna könsfördelningen bero på att väldigt få kvinnor 
söker sig till dessa arbetsplatser men desto större anledning att arbeta med just den frågan. Ett 
uteblivet jämställdhetsarbete kan även bero på den kultur som råder i företaget, lite av 
mentaliteten ”vi vill ha det som vi alltid har haft det”. Att ingen ifrågasätter den ojämna 
könsfördelningen på Alderholmen förundrar mig, hade en offentlig verksamhet haft 99% av 
ett kön bland sina anställda hade denna organisation eller  myndighet ifrågasatts starkt. 
 
I en föränderlig värld gäller det att se nyttan av blandade arbetsgrupper, grupper som är 
sammansatta ur ett mångfaldsperspektiv är ofta mer produktiva än enkönade grupper med 
likartad bakgrund. En blandad arbetsgrupp är ofta mer produktiv och man kan även se 
samband mellan låg sjukfrånvaron i jämställda organisationer. Gävle Galvan har ingen 
märkbart hög sjukfrånvaro men de borde ändå se till den jämställda aspekten eftersom den 
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påverkar den psykosocialamiljön och den största faktorn till varför de anställda trivs på 
Gävle Galvan är just klimatet mellan individen och de sociala förhållandena. Varför nöja sig 
med det som är bra, om det kan bli bättre? En mer jämställd miljö borde ha positiva effekter i 
det långa loppet för hela organisationen. Det är även viktigt att alla företag aktivt försöker 
bidra till ett mer jämställt samhälle, om kvinnor inte söker sig till industrin måste man 
försöka ändra det beteendet och nå den yngre generationen och påverka dem.  
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6. SLUTSATS 
_______

 lutligen konkretiseras analysen till slutsatser. Här beskrivs konkret vad som tidigare 
behandlats i uppsatsen och vad jag har kommit fram till.  Kapitlet ger även förslag på 
vidare forskningsområden. 

_______

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
 

 S
Syftet med uppsatsen var att lyfta fram Gävle Galvans organisationskultur med hjälp av teori, 
syftet var även att se på kulturen ur ett genusperspektiv samt hur traditioner har påverkat hur 
organisationen ser ut idag. Med hjälp av olika organisationsteoretiska begrepp har förståelsen 
för Gävle Galvans kultur ökat, traditioner och grundvärderingar i deras kultur visar sig ha en 
stor påverkan på hur organisationen ser ut och fungerar idag.  
 
Kulturen som en gång skapats har nu rotat sig hos medarbetarna på Gävle Galvan, det som 
händer utanför arbetsplatsen har ingen större verkan på beteenden och värderingar i kulturen 
som råder. Det är alltså svårt att förändra en kultur som funnits med under många år, speciellt 
när många av medarbetarna arbetat där hela sina yrkesverksamma år, de har burit och 
skyddat kulturen och känner sig trygga i den. Om man ser på kultur ur ett genusperspektiv så 
påverkas den av de värderingar som fick sin grund för flera decennier sedan vilket bidrar till 
en skev bild av hur verkligheten ser ut idag. När några av kulturbärarna började arbeta på 
Gävle Galvan hade kvinnorna precis börjat kliva in på arbetsmarknaden, det var dock 
ovanligt att se kvinnor i den tunga industrin och mer vanligt på administrativa poster. Med 
tiden har samhället arbetat aktivt med jämställdhet och tagit tillvara på kvinnors kompetens, 
mångfald ses idag som en styrka. Detta arbete har inte fortgått i samma takt inne på Gävle 
Galvan vilket känns olyckligt, dels ur jämställdhetssynpunkt och även för utvecklingen av 
företaget. 
 
De begrepp som sammanfattar uppsatsen är antagande, tradition, värderingar och beteenden. 
Antagandena sitter djupt rotade i kulturen eftersom företaget funnits väldigt länge, 
traditionerna och grundvärderingarna är svåra att ändra på eftersom medarbetarna är trygga i 
sin kultur. Det är alltså inte lätt att förändra ett beteende som präglats av gamla traditioner 
och värderingar.   
 
Jag anser att verksamheten ute på Alderholmen fortlöper på ett märkligt sätt. Jag har under 
mitt 25-åriga liv inte mött något liknande i kulturväg och med tanke på hur samhället ser ut 
idag blir jag ännu mer förvånad. Andersson skriver dock att kulturen speglas i stämningen 
som råder och efter mina möten med gubbarna på Gävle Galvan kan jag inte säga annat än att 
stämningen är bra. Oavsett vad jag har för åsikt om verksamheten på Alderholmen så trivs 
medarbetarna på sin arbetsplats, de är trygga i det som alltid varit och ser varandra som den 
största trivselfaktorn. 
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6. 1 Förslag till vidare forskning 
• En mer omfattande fältstudie för att kartlägga beteende och gå djupare in på rotade 

antaganden som finns i en kultur med äldre traditioner. 
• Vikten av gemenskap och en bra sammansatt arbetsgrupp för att trivas på sitt arbete. 
• Jämförelsestudier med andra mansdominerade företag, t ex i en nyetablerad 

organisation. Finns det likheter i attityder, eller präglas Gävle Galvan av den kultur 
som skapats för länge sedan? 
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BILAGA 
 
Intervjufrågor 
 

• Kön 
• Ålder 
• Befattning 

 
 

• Hur länge har du arbetat på Gävle Gavlan? 
• Vad gjorde du innan du började arbeta på Gävle Galvan? 
 
• Vilka skillnader ser du mellan den verksamhet som är nu och den som var när du 

började? 
 

• Kommer du ihåg dina första intryck från din första dag på Gävle Galvan? 
 

• Vad tror du att folk utifrån har för uppfattning om Gävle Galvan? 
 

• Hur tycker du att förhållandet mellan de anställda och ledningar ser ut nu? – Förr? 
 

• Tror du att det finns några oskrivna regler på Gävle Galvan? 
 

• Tycker du att det finns olika grupperingar inom organisationen? 
- Sticker någon av grupperna ut på något sätt? 

 
• Hur har belöningssystemen byggts upp? 

- Hur tror du att dessa system påverkar verksamheten 
 

• Vad har ni för mötesrutiner? 
 
• Har ni firmafester? Vem kommer? 

 
• Hur går ni tillväga med nyanställda? 

 
• Vad är det bästa med Gävle Galvan? 

 
• Om du fick ändra på något vad skulle det vara? 

 
• Hur ser du att ärlighet och lojalitet finns med i arbetsdagen? 

 
• Tror du att det finns roller inom verksamheten som inte har med arbetsuppgifterna att 

göra? 
 

• De informella ledarna som finns har de generellt lång erfarenhet? 
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• Tycker du att de ska finnas fler ledare? 
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