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Förord 
Jag vill börja med att tacka Birgith Holmberg på TeliaSonera AB som gav uppslaget till 

den här uppsatsen för ungefär ett år sedan. Tack vare ditt proffsiga samarbete blev denna 

studie möjlig att genomföra. Det blev startskottet för en lång resa med både uppför- och 

nerförsbackar, men som nu äntligen nått slutdestinationen. Jag har lärt mig mycket och 

gjort en del omvägar, men tack vare goda råd och stort tålamod från nära och kära har jag 

alltid hittat tillbaka till rätt väg. Jag vill därför börja med att tacka min kära sambo Mats 

Larsson som har peppat mig och visat på stort tålamod. Ett stort tack till Linda Sonnebro 

som har uppmuntrat mig när inspirationen tryter. Sedan vill jag tacka min handledare 

Elisabeth Berg som har varit en skicklig vägledare och guide. Tack till alla trotjänare som 

visade ett stort intresse för studien och öppenhjärtigt berättade om sin livssituation. Det 

var både roligt och inspirerande att höra era berättelser. Sedan vill jag också visa 

tacksamhet till min älskade mamma som finns i mina tankar. Du har alltid stått vid min 

sida och hejat, även denna gång. Inte att förglömma min hjärtevän Kirre som vid datorn 

bidragit med avkopplande ändlösa spinnljud. Avslutningsvis vill jag tacka en ovärderlig 

vän som har följt min väg de senaste åren. Tack Annika Johansson för att du hjälpte mig 

att ”sopa fram” den röda tråden i uppsatsen.  
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Sammanfattning 
Uppsatsen är på uppdrag av TeliaSonera AB. De har genom åren mött en tuffare 

konkurrens som inneburit omfattande personalnedskärningar och övertalighetsarbete. 

Samtidigt som organisationen slimmats, finns behovet av övertalig äldre personal med 

lång yrkeserfarenhet. Den övertaliga återanställs som trotjänare i en personalpool genom 

en urvalsprocess och förblir anställd så länge kompetensen efterfrågas. Finns ingen 

efterfrågan, blir lösningen avgångspension eller pension. Syftet med uppsatsen var att 

skildra hur individen upplevde att bli och vara trotjänare. Vidare hur de används som 

resurs inom organisationen. Även relationen mellan trotjänare och arbetsgivare beskrevs 

utifrån ett antal faktorer. Elva telefonintervjuer genomfördes med tio trotjänare och en 

arbetsledare. Resultatet visade att individerna upplevde trotjänarrollen som en bra 

lösning. Åldern ansågs vara en begränsande faktor för att söka andra arbeten samtidigt 

som ekonomisk och social trygghet var betydande. Att bli trotjänare uppskattades 

eftersom det medför en känsla av att bli sedd, bekräftad och omhändertagen, vilket 

förstärkte lojaliteten gentemot företaget. Trotjänarna anpassade sig till företagets 

varierande behov oavsett kompetenskrav. Sålunda fick arbetsgivaren en tillgänglig, 

flexibel och temporär resurs. Studien visar att arbetsgivaren matchar kompetens till 

uppdrag relativt bra, men det finns förbättringsmöjligheter. Majoriteten upplevde en 

trygghet med tillfälliga uppdrag, medan några uttryckte osäkerhet och rädsla. Flertalet 

ansåg att tillhörigheten var kopplad till uppdrag, medan andra kände tillhörighet i 

gruppen trotjänare. Några upplevde ensamhet i rollen som trotjänare. Tankemässigt 

befann sig trotjänarna olika långt i övergångsfasen mellan yrkeslivet och pension. De 

flesta hade accepterat och såg fram emot att gå i pension. Pensionen upplevdes som en 

möjlighet att förverkliga drömmar. Ett vanligt uttryck var ”Tidigare var karriären framför 

mig, nu är den bakom mig”. Sammanfattningsvis visar studien att TeliaSoneras hantering 

av trotjänare upplevs både positivt och negativt. De flesta är nöjda med trotjänarrollen, 

vilket visar att arbetsgivarens koncept fungerar tillfredsställande. Företaget kan dock bli 

bättre på att tillvarata och nyttja individernas resurser, som Human Resource 

Management förespråkar. I och med det skulle trotjänarna tillföra än mer. 

Nyckelbegrepp: Trotjänare, personalnedskärningar, övertalig, personalpool, pension, 

konkurrens, kompetens, human resource management, reflexivitet, ontologisk trygghet. 
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Abstract 

This thesis has been assigned by TeliaSonera AB. For many years the competition for 

companies like TeliaSonera AB has increased, producing a need to reduce personnel and 

re-organize the form of employment. In parallel with the slimming of the organization the 

need to retain the senior employees with long work experience also exist. For such 

employees, the possibility for re-employment as “Trustee1” exists. Trustees are picked 

through a selection process provide a resource pool for the company. As long as there is a 

need for trustees specific skills in the company they remain employed and finally, when 

this need no longer exists, the trustee will be retired. The purpose of this study is to 

portray how the individuals experienced becoming, and being, a trustee. Further the study 

investigates how trustees are used as resources within the organization. The relationship 

between trustee and the employer have been described based on a number of factors. 

Eleven phone-interviews, ten with trustees and one with a manager have been performed. 

The results show that the individuals experienced the role as trustee as a good solution. 

Age was considered a limiting factor for getting other jobs at the same time as the 

economical and social security was significant. Becoming a trustee is appreciated since it 

gives a feeling of being seen, confirmed and taken care of. This feeling strengthens the 

loyalty towards the employer. The trustees proved to be very adaptive to the varying 

needs of the employer, whatever the competence requirements. This way the employer 

got resources that were available, flexible and temporary. The study shows that the 

employer matches competence to assignments reasonably well, but there is room for 

improvement in this area. The majority of the trustees experienced comfort in having 

temporary assignments while others expressed insecurity and fear. Several of the trustees 

experienced a sense of belonging to an assignment while others felt they belong to the 

group of trustees. Some experienced loneliness in the role as trustee. Mentally the 

trustees were in different phases in the transition between a career and their retirement. 

For the most part they were looking forward to retirement which was seen as an 

opportunity to realize their dreams. A common expression was “Earlier the career was 

                                                 
1 The Swedish term is “Trotjänare”. 
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ahead of me, now it is behind me2”. In summary, the study shows that there are both 

positive and negative aspects of the handling of trustees by TeliaSonera AB. Most are 

satisfied with the roll as trustee which indicates that this concept is satisfactory for both 

employer and employee. The employer could however improve the way they make use of 

the individual trustees’ skills, in accordance with Human Resource Management 

suggestions. This way the employer should benefit even more from the performance of 

the trustee. 

 

Keywords: Trustee, reduce personnel, resource pool, pension, competition, competence, 

human resource management, reflexivity, ontological security. 

                                                 
2 This is also the title of the paper. 
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Inledning 
Televerket/TeliaSonera AB har under 90-talet omvandlats från ett statligt verk till ett 

modernt aktiebolag inom telekommunikation. En avreglering av telemarknaden, ökande 

konkurrens och en snabb teknikutveckling har inneburit återkommande omorganisationer 

och storskalig övertalighet för att överleva i en föränderlig omvärld.3 Samtidigt är 

organisationen service- och kunskapsintensiv där bland annat individens kompetens är 

avgörande för företagets effektivitet och utveckling. I organisationen måste det finnas 

förutsättningar att kunna nyttja individens kompetens på rätt sätt för att bemöta den allt 

tuffare konkurrensen.4

 

TeliaSonera AB är känd för sin långa erfarenhet av omställningsarbeten vid övertalighet.5 

Detta arbete är viktigt ur ett strategiskt perspektiv eftersom det iakttas och värderas av 

omvärlden och påverkar därmed företagets attraktivitet som arbetsgivare.6 Inom det 

omställningsarbete som bedrivs idag så uppfyller en gruppering bestående av äldre 

medarbetare kriteriet för att bli ”Trotjänare” vilket betyder att de tillhör en resurspool 

som får arbetsuppgifter tilldelat i form av uppdrag istället för att vara övertalig. Finns det 

inga uppdrag i organisationen innebär det i förlängningen att de pensioneras. Det här är 

en personalstrategi som har används under en längre tid, som råder bot på bristen på 

arbetskraft vid omorganisationer samtidigt som det hjälper människor som har svårt att 

komma tillbaka på arbetsmarknaden. 

 

Ett möte ägde rum i april 2005, mellan en arbetsledare på TeliaSonera AB och författaren 

till den här uppsatsen, för att diskutera ett intressant och högst aktuellt samhällsproblem 

som handlar om den äldre arbetskraften. Problemområdet visualiserades som en apelsin 

där skalet symboliserar samhället. I Europa sker en generationsförändring som medför att 

färre förvärvsarbetare är tvungna att försörja fler äldre. Den främsta orsaken till detta är 

den ökande medellivslängden och lågt barnafödande.7 En annan anledning är att mindre 

                                                 
3 Edström & Sabel (2005), s. 4. Hansson (1999), s. 7. Bruzelius & Skärvad (2000), s. 281. 
4 Bruzelius & Skärvad (2000), s. 273. 
5 Edström & Sabel (2005), s. 28. 
6 Ibid. s. 6. 
7 Nenzén (2001), s. 5-7. 
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än hälften av individerna i åldern 55-65 är kvar i arbetslivet.8 Det här innebär att det finns 

ett beroende av den äldre arbetskraften, eftersom det är kostsamt för staten med hög 

arbetslöshet och hög pensioneringsgrad, vilket i förlängningen innebär en kraftig brist på 

arbetskraft och svårigheter att upprätthålla välfärden i samhället. Detta har 

uppmärksammats inom EU,9 men också hos riksförsäkringsverket som skriver: ”En av de 

för tillfället viktigaste uppgifterna för de politiska partierna, arbetsmarknadens parter 

och arbetsgivarna är att få de äldre arbetstagarna att stanna kvar längre i arbetslivet.” 

De menar att den växande andelen äldre inte ska anses som ett stort samhällsproblem 

utan som en stark resurs som är viktig att tillvarata.10  

 

Köttet i apelsinen liknades vid samhällets företagsamhet och denna förmedlar negativa 

attityder mot den äldre arbetskraften. Detta bekräftas av riksförsäkringsverket 

arbetsgivarundersökning, som redovisar att sju av tio arbetsgivare sällan eller aldrig 

nyanställer personer över 50 år.11 Tengblad och Hällsten menar att kompetensen hos 

anställda kan användas otillräckligt och bemötas av kollektiva schablonmässiga 

kategorier såsom ”invandrare”, ”lågutbildad” eller ”äldre”. Första steget för att bejaka 

mångfalden i organisationen är att börja behandla personalen som individer.12 Samtidigt 

som det finns negativa attityder på arbetsmarknaden, finns det ett beroende av den äldre 

arbetskraften eftersom den innehar en bred och ovärderlig kompetens. Denna kompetens 

går förlorad vid en övertalighet eller pensionering, om den inte växlas över till den yngre 

generationen. 

 

Apelsinens kärna utgör symbolen för den enskilde individen. Hur är upplevelsen att bli en 

trotjänare efter övertalighet och inta arbetsrollen trotjänare? En del kanske uppskattar en 

sådan lösning fram till pension medan andra ser det som en orättvis behandling trots 

många trogna år inom bolaget. En del kanske ser det som en mjuk övergång till pension 

medan andra vill lämna organisationen på grund av denna förändring och söka sig vidare 

till annat arbete eller avgångspension/pension. Det kan också vara så att individen inte 
                                                 
8 Nenzén (2001), s. 7. 
9 EU:s webbportal (2006-01-23) 
10 Riksförsäkringsverket (2001:9), s. 7. 
11 Ibid. s. 25. 
12 Tengblad och Hällsten (2000:14), s. 10. 
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upplever det som stimulerande men att det ger ”bröd för dagen”. Ovanstående tankar gav 

mersmak och väckte en stor nyfikenhet att få svar på frågorna och funderingarna. Det 

blev en intressant resa fylld med intressanta och spännande möten med individer som 

öppenhjärtigt berättade om sin livssituation. 

 8



Bakgrund 
Televerket/TeliaSonera AB har under en period på 10-15 år genomgått stora 

strukturförändringar vilket har resulterat i övertalighet13. Samtidigt har företaget behov 

av kompetensväxling för att hänga med den tekniska utvecklingen och har därför hittat 

lösningar som stödjer utveckling för övertalig personal. Telias ambition har varit att föra 

en god personalpolitik. De har också dragit lärdom av att uppsägningar och 

nyrekryteringar är kostsamma.14

 

I slutet av 1995 fastställdes en ny personalpolicy som innebar att övertaliga medarbetare 

placeras i ett omställningsprogram15. Arbetsgivarens ansvar var att säkerställa, tillvarata 

och utveckla kompetensen hos de övertaliga med syftet att hitta ett nytt arbete internt 

eller externt.16 Under perioden januari 1996 till december 1998 passerade totalt 6547 

anställda genom omställningsprogrammet och för 97 procent hittades en lösning utan 

uppsägning.17 Företaget har samtidigt externrekryterat ca 2000 personer, vilket tyder på 

en kompetensväxling.18  

 

Större delen av den övertaliga personalen tillhörde den äldre generationen. Några var i 

pensionsålder medan majoriteten hade några år kvar. För att undvika en tidig pension och 

samtidigt nyttja anställdas kompetens har olika omställningsprojekt genomförts över tid. 

Ett exempel är ”Projekt 444” där deltagandet byggde på frivillig basis. Krav som dock 

fanns var en anställningstid på minst 25 år. Intresserade skulle även genomgå en intervju 

för att godkännas och sedan underteckna ett kontrakt som reglerade 

anställningsvillkoren.19 De erbjöds nu bibehållen anställning fram till pension mot att 

hyras ut i organisationen där kompetensen efterfrågades. Här myntades troligen 

begreppet och rollen ”trotjänare”.  

                                                 
13 Övertalighet uppstår när anställda på grund av arbetsbrist blir utan arbetsuppgifter och leder i 

förlängningen till uppsägning. Lind Nilsson (2001), s. 30. 
14 Sabel (2004), s. 1-2. 
15 När organisationen ändrar innehåll och form exempelvis organisationsstruktur eller verksamhets-

inriktning måste medarbetaren ”ställa om” och hitta nya arbetsuppgifter.  
16 Hansson (1999), s. 7 samt s. 36. Rolfer (1999), s. 46. 
17 Rolfer (1999), s. 44. Edström & Sabel (2005), s. 28. 
18 Edström & Sabel (2005), s. 29. 
19 Hansson (1999), s. 65-89. 
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Idag är huvuduppgiften för TeliaSonera Omställning20 (TSO) att stödja medarbetare till 

nya eller förändrade arbetsuppgifter. De är involverade i koncernens externrekrytering, 

inhyrning av personal och konsulter, avgångspensioneringar samt bedömning och 

tolkning av begreppet ”Trotjänare”. Inom TSO finns en specifik verksamhet med 82 

anställda, som kallas för Telia trotjänare (TTT eller 3T). Av dessa har 71 % ett uppdrag. 

Alla uppdrag tilldelas av personalansvariga på TTT och ges till den som anses mest 

lämpad, utifrån den kompetens som uppdraget kräver. I väntan på uppdrag är trotjänaren 

tillgänglig i hemmet med reducerad lön. Uppdrag innebär alltså en högre lön samt 

tillgång till bonus. 

 

Uthyrning av trotjänare sker på timbasis och kostnaden interndebiteras till TTT. 

Administration och arbetsledning sköts av trotjänarna själva och de har förtur till all 

intern uthyrning. Vid extern uthyrning21 finns ett visst samarbete med bemanningsföretag 

och dessa uppdrag faktureras.22

Vem blir trotjänare och hur går det till? 

Övertalig personal placeras i TSO där de kan bli trotjänarkandidater. Kriterier som måste 

uppfyllas är följande enligt TSO; ”… I begreppet trotjänare inbegriper parterna, i första 

hand anställd med lång anställningstid. Normalt följer därav även förhållandevis hög 

ålder”. Oftast är det arbetsgivaren som tar initiativet till att en person ska bli trotjänare, 

men individen kan också ta initiativet via den fackliga organisationen. En intervju 

genomförs med den anställde för att delge information om trotjänarens arbetsvillkor samt 

utvärdera kompetens och motivation att arbeta som trotjänare. Därefter tas ärendet upp i 

samverkan23 mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Bedömning och beslut 

fattas om den enskilda individens kompetens och lämplighet. När någon godkänts som 

trotjänare måste denne ta ställning till de anställningsvillkor som finns reglerade i ett 

särskilt kontrakt. De personer som inte godkänns förblir arbetssökande eller så påbörjas 

en dialog om avgångspension. Avgångspension hanteras emellertid ytterst restriktivt och 

                                                 
20 Tidigare hette denna avdelning Telia Resurs och Omställning (TR&O). 
21 Extern uthyrning användes tidigare men inte vid undersökningens genomförande. 
22 http://intranet.teliasonera.net/index.asp?lev=3725 (2005-04-29 Ej tillgänglig för obehöriga). 
23 Dryftas av arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. 
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enbart som en individuell lösning. Detsamma gäller när det inte längre finns några 

uppdrag i organisationen eller att personen själv uttrycker önskemål om avgångspension 

eller pension.24

Omställningsavtal 

Regler som gäller vid övertalighet är sammanfattade i ett omställningsavtal, förhandlat 

mellan arbetsgivaren och fackföreningen. Omställningsavtalet utgör ett regelverk och en 

likartad lösning för varje individ vid en övertalighet.25 Det gamla avtalet sträckte sig från 

1 april, 2002 fram till årsskiftet 2004 och innebar att inga uppsägningar fick ske under de 

första sex månaderna. Istället var medarbetarna preliminärt uppsagda med bibehållen lön 

och flyttades till TSO.26 Sedan januari 2005 finns ett nytt omställningsavtal som ger 

arbetstagaren både anställningstrygghet och utvecklingsmöjligheter under en 

omställningsperiod upp till tre år, med målsättning att undvika uppsägning.27 För att 

förbättra och förenkla trotjänarprocessen görs intervjun i början av omställningsperioden, 

istället för som tidigare, i slutet. Detta gäller även bedömningen och beslutet. En annan 

förbättring för Trotjänaren, är att anställningen inte förnyas varje år, utan fungerar som en 

ordinär tillsvidareanställning. 

 

                                                 
24 http://intranet.teliasonera.net/index.asp?lev=3725 (2005-04-29 Ej tillgänglig för obehöriga). 
25 Edström & Sabel (2005), s. 6. 
26 Ibid. s. 30. 
27 http://intranet.teliasonera.net/index.asp?lev=3725 (2005-04-29 Ej tillgänglig för obehöriga). 
 

 11

http://intranet.teliasonera.net/index.asp?lev=3725
http://intranet.teliasonera.net/index.asp?lev=3725


Teoretiskt ramverk 

De utvalda teorierna stämmer väl överens med studiens syfte och undersökningsvariabler. 

Vidare stämmer de med Telias organisation och strategier för att nyttja befintliga 

resurser. Den centrala teorin är Human Resource Management (HRM) som är ett 

etablerat begrepp inom internationell forskning. I och med att undersökningsområdet är 

relativt outforskat har det funnits stora svårigheter att hitta lämpliga teorier.  

Human Resource Management (HRM) 

HRM introducerades i Sverige under 90-talet och har en vid betydelse och är långt ifrån 

entydig i litteraturen.28 Ibland används begreppet synonymt med personalledning i en 

mer modern tappning och i andra fall innefattar det olika tekniker som gör 

personalledarskapet mer strategiskt.29 Armstrong menar att det har en strategisk och 

sammanhängande syn på ledning och administration av organisationens mest värdefulla 

tillgångar – det vill säga de individer som arbetar där och som individuellt och kollektivt 

bidrar till verksamhetens mål.30  

 

I den här studien passar HRM in i en mer affärsorienterad ansats genom att individer 

används som resurser vid sidan av andra produktionsfaktorer såsom kapital, teknologi 

och material. Individen integreras i ett system med en genomtänkt affärsstrategi med 

resultatstyrning och decentralisering.31 HRM står för individuella lösningar som mer tar 

hänsyn till individens önskemål och kompetens än ålder och turordning.32 Två 

inriktningar av HRM har utvecklats, ”hård” och ”mjuk” HRM, där hård HRM betyder att 

personalledningen utgår från en logisk följd av fastlagda mål och strategier. Chefen är 

beslutsfattare och medarbetarens önskemål underordnas den strategiska ledningen. I mjuk 

HRM finns däremot en eftersträvan av gemensamma värderingar, normer och visioner 

samt stark företagskultur inom organisationen. Det är medarbetarnas engagemang och 

motivation som är viktig för att skapa en effektiv organisation.  

                                                 
28 Bergström & Sandoff (2000), s. 7. 
29 Storey (1992), s. 24. 
30 Armstrong (1992), s. 13. 
31 Storey (1992), s. 24, Söderström (1997), s. 258, Söderström & Lindström (1996), s. 29. 
32 Söderström & Lindström (1996), s. 31. 
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Personalfrågor blir centrala samtidigt som det enskilda ansvarstagandet betonas.33 Mjuk 

HRM tillämpas oftare inom kunskapsföretag medan hård HRM är vanligare inom 

personalintensiva servicesektorer. Ju mer beroende företaget är av anställdas kompetens 

och ju mindre personaltillgången är, desto mjukare blir personalledningen.34

 

Enligt Tengblad står HRM för postbyråkratiskt ideal, som förordnar styrning av personal 

genom marknadsmekanismer och vägledande normer, istället för byråkratiska regler och 

förhandlingar med fackföreningar. En marknad skapas inom hierarkins väggar i syfte att 

uppnå ökad flexibilitet som en lösning på byråkratins problem. Arbetsgivaren köper det 

arbetstagarna har att sälja. Kontraktet vidmakthålls och förlängs så länge båda parter är 

nöjda med prissättning och arbetsvillkor.35 Vidare menar Tengblad att 

”anställningsbarhet” blivit allt vanligare eftersom företag inte längre utlovar löften om 

lång anställningstrygghet. Det innebär att arbetstagaren själv måste skapa och 

vidmakthålla kompetens som arbetsgivaren eftersöker. I en byråkratiskt styrd 

organisation blir arbetstagaren lovad trygghet mot arbetsgivarlojalitet. Enligt HRM 

belönar arbetsgivaren lojalitet genom aktiviteter som förmedlar gemensamma värderingar 

och som förstärker företagskulturen.36  

 
Bolman och Deal menar att målsättningen med Human Resource är att anpassa 

organisationen efter individen. Den globala konkurrensen och den snabba 

teknikutveckling skapar och förstärker en konkurrensutsatt miljö, där stora belöningar 

utlovas till den som är ”fri, snabb och anpassningsbar”. Det innebär att relationen mellan 

individ-organisation blivit mer komplex och innebär att individen måste anpassa sina 

färdigheter efter organisationens krav.37  

 

Det finns olika strategier för att minska personalkostnader samtidigt som flexibiliteten 

tillvaratas. Några exempel är nedskärningar, tillfälliga permitteringar och deltidsarbete. 

Vid nedskärningar förloras kompetens och lojalitet, vilket kan medföra en försämrad 
                                                 
33 Bergström & Sandoff (2000), s. 24. 
34 Ibid. s. 18 och 24. 
35 Ibid. s. 19-21. 
36 Ibid. 
37 Bolman & Deal (1997), s. 137-138. 
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organisation vad gäller kvalité. En annan strategi är att ”trimma” organisationen genom 

deltids- och projektanställningar för att bättre följa konjunktursvängningar. Handy 

beskriver en sådan hantering i en cirkel med tre olika skikt. Det innersta skiktet består av 

en kärntrupp av chefer och professionella yrkespersoner med kunskaper och färdigheter 

som är avgörande för företaget. Det mittersta skiktet består av personal, medan det 

yttersta skiktet består av en flexibel och kontrakterad marginalgrupp.38

Kärntrupp av chefer och professionella yrkespersoner 
 
Personal 
 
Kontrakterad marginalgrupp 

 
Utifrån undersökningens syfte skulle ovanstående cirkel kunna beskriva förflyttningar 

inom företaget som trotjänare kan göra. Cirkeln kan även väl beskriva hur TeliaSonera 

tillvaratar eller slimmar organisationen efter interna och externa behov samtidigt som 

befintlig kompetens i samband med omställning tillvaratas.  

Reflexivitet och ontologisk trygghet 

I och med att studiens undersökningsområde handlar om individer som genomgår en stor 

förändring i yrkeslivet passar Anthony Giddens tankar väl in. Han menar att individen 

tvingas leva mer öppet och reflexivt för att anpassa sig till en föränderlig omgivning.39 I 

det moderna samhället måste ”självet” utforskas och formas som en del av en reflexiv 

process som handlar om att länka ihop personlig och social förändring. Identiteten är 

numera frikopplad från den sociala strukturen som tidigare var begränsande. Individen 

har således blivit mer skicklig på att välja vilken förändring som bäst passar på en själv. 

40

 

I det moderna samhället möts människan hela tiden av nya valsituationer som enligt 

Giddens hotar det ontologiska trygghetssystemet. Han menar att varje människa strävar 

efter känslan att kunna lita på sin omgivning och undviker därav situationer som innebär 

                                                 
38 Bolman & Deal (1997), s. 137-138. 
39 Giddens (2001), s. 73. 
40 Ibid. s. 45. 
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hot, faror och ångest. Tilliten utvecklades under uppväxten i form av starkt positiva och 

förutsägbara rutiner mellan barnet och dess föräldrar. Det fungerar som ett slags 

emotionellt vaccin för eventuella faror i framtiden, men också som ett skydd för att klara 

nya valsituationer.41 Utifrån detta perspektiv blir individens tillvaro strukturerad och fylld 

med rutiner och vanor, likt ett kitt som håller samman det vardagliga livet. Varje 

valsituation innebär således att nya vanor och rutiner måste byggas upp på nytt och 

anpassas till nya villkor. Giddens menar att detta också har en påverkan på identiteten. 

                                                 
41 Giddens (1997), s. 52. 
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur individen upplevde att bli och vara trotjänare. 

Vidare hur trotjänarna nyttjas som resurs inom organisationen samt hur relationen mellan 

trotjänare och arbetsgivare är. Undersökningen syftar även till att beskriva hur arbetet 

som trotjänare upplevs utifrån följande faktorer: (1) kompetensmatchning, (2) tillfälliga 

och tidsbegränsade uppdrag, (3) social tillhörighet samt (4) övergången mellan yrkesliv 

och pension. 

Metod och procedur 

Studien bygger på telefonintervjuer då trotjänarna var utspridda i Sverige. Därmed är det 

en kvalitativ undersökning som är deskriptiv till sin karaktär och syftar enbart till att 

beskriva och förstå trotjänarens situation som de upplever den. Frågorna i intervjuguiden 

skapades utifrån uppsatsens syfte.42 Frågorna var öppna för att ge informanten utrymme 

att berätta fritt. Vidare gavs möjlighet till följdfrågor för att säkerställa informanternas 

svar. Intervjuguiden testades vid två tillfällen på två utomstående aktörer innan 

informanterna intervjuades. Representanter från TeliaSonera AB har granskat guiden och 

inga större förändringar utfördes. För att få en mer omfattande bakgrundsinformation om 

trotjänarens roll och verksamhet gjordes en intervju med en arbetsledare.43

 

En förfrågan att delta i en telefonintervju skickades ut via e-post till samtliga informanter. 

Ett följebrev skickades ut med information om sekretess, frivillighet och möjligheten att 

avbryta.44 Efter godkännande att delta bokades tid för intervju. Varje intervjutillfälle tog 

mellan 45 – 180 minuter och både inspelningsutrustning och konferenslokal 

tillhandahölls av TeliaSonera AB. Telefonintervjuerna dokumenterades i Microsoft 

Word. Utskriften gjordes så ordagrant som möjligt. Ord eller meningar som varit svåra att 

tyda har exkluderas från utskriften. Materialet kodades och kategoriserades utifrån syftet. 

Vidare avidentifierades utskriften för att skydda den enskilde individen. I resultatet 

citeras informanternas upplevelser löpande.  

                                                 
42 Se bilaga 3. 
43 Se bilaga 4. 
44 Se bilaga 1 och 2. 
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Urval och avgränsningar 

För att få ett representativt stickprov av population skapades tre urvalsgrupper utifrån 

anställningstid och personalregister som TeliaSonera AB tillhandahöll. Populationen 

bestod av 56 trotjänare, september år 2005. Urvalskriteriet anställningstid som trotjänare 

bedömdes som viktig eftersom upplevelsen troligtvis varierar över tid. Vidare har ingen 

hänsyn har tagits till var trotjänaren geografiskt befinner sig. Urvalsgrupp 1 består av 

individer som hade en anställningstid mindre än ett år som trotjänare. Urvalsgrupp 2 har 

en anställningstid på mer än ett år som trotjänare. Urvalsgrupp 3 består av trotjänare som 

har pensionerats. Anledningen till att pensionerade trotjänare togs med i undersökningen 

var att bättre fånga helhetsperspektivet. Bortfallet blev två informanter tillhörande 

urvalsgrupp 2, se tabell 1. Studien syftar inte till att redovisa skillnader utifrån 

anställningstid som trotjänare.  

 

Tabell 1. Urvalsgrupper och bortfall. 
 
 Urvalsgrupp 1 Urvalsgrupp 2 Urvalsgrupp 3 Totalt 
Totalt i urvalsgruppen 20 18 8 56 
Slumpmässigt urval 5 5 2 12 
Bortfall 0 2 0 2 
Antal i studien 5 3 2 10 

 

Undersökningen genomfördes på TeliaSonera Sverige AB då de använder sig av 

omställningsförfarandet att bli trotjänare. Tidigare forskning pekar på att 

trotjänarbegreppet, enligt tidigare beskrivning, endast finns definierat hos detta företag 

och ansågs därför vara ett naturligt val för att besvara undersökningens syfte. Trotjänarna 

består av både män och kvinnor i åldrarna 55-65 år. Innan övertaligheten tillhörde de 

olika avdelningar inom organisationen. De som inte hade uppdrag, var tjänstlediga eller 

sjukskrivna vid undersökningstillfället och har uteslutits ur studien.45 Studien undersöker 

inte trotjänarens familjebakgrund, etnicitet eller privatliv såsom umgänge/fritidsintressen 

samt livsstil. Variablerna kan dock vara av betydelse för informanternas upplevelser av 

yrkeslivet. Studien belyses inte ur ett genusperspektiv.  

                                                 
45 Detta utgjorde totalt 16 Trotjänare. 
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Reliabilitet, validitet och forskningskritik 

Traditionellt betyder reliabilitet att mätningen av studien är pålitlig utan slumppåverkan 

och att samma resultat uppnås vid en förnyad mätning.46 Den här studien utgår däremot 

från ett symboliskt interaktionistiskt synsätt som innebär att människan deltar i en 

föränderlig process istället för att utgå från ett statiskt sammanhang. Människan är aktiv, 

möter nya situationer, uppfattningar och erfarenheter vilket successivt förändrar dess 

föreställningsvärld. Bakgrunden för ett svar på en fråga förändras hela tiden och det går 

snarare att förvänta sig olika resultat vid olika tillfällen.47 Validitet är ett mått för att 

bedöma om en studies frågor och mätinstrument verkligen mäter det som den avser att 

mäta. Enligt Trost är också detta begrepp svårt att använda sig av eftersom kvalitativa 

studier strävar efter människors uppfattningar eller företeelser.48 I enlighet med Trost är 

trovärdighet central i denna studie. Studiens validitet betyder därmed att datainsamlingen 

har skett på ett seriöst sätt och är relevant för det aktuella forskningsområdet samt att 

studiens tolkning är rimlig utifrån empiriska belägg.49  

 

Det som stärker både reliabilitet och validitet i denna studie är att intervjutekniken 

bedöms som god i och med att trotjänarna mycket öppenhjärtigt besvarat frågorna. Det 

finns även en känsla av att trotjänarens erfarenhet ”tömts ut”. Alla intervjuer spelades in 

på band. Detta kan dock ha en hämmande effekt på besvarandet. För att förtydliga, 

säkerställa och undvika missförstånd gjordes en sammanfattning av informanternas 

berättelse kontinuerligt. Även följdfrågor ställdes. Där det tydligt framgick att 

informanten missförstått frågan, omformulerades den.  Ett flertal frågor ställdes inom 

samma tema för att säkerställa validiteten. Intervjuledarens förkunskaper bidrog till 

ömsesidigt förtroende och förståelse för olika arbetsuppgifter och beskrivna situationer. 

Detta kan dock ha påverkat intervjuledarens objektivitet. Andra faktorer som kan ha 

försämrat undersökningens tillförlitlighet är att underlaget var litet. Vidare kan 

                                                 
46 Svensson & Starrin (1996), s. 210 samt Trost (1997), s. 99. 
47 Trost (1997), s. 99 – 101. 
48 Svensson & Starrin (1996), s. 210 samt Trost (1997), s. 101. 
49 Trost (1997), s. 101. 
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trotjänarens lojalitet och beroendeställning gentemot arbetsgivaren färga deras 

berättelser.  

Etiska aspekter  

Författaren till den här uppsatsen har arbetat på TeliaSonera AB i tolv år och avslutade 

sin yrkeskarriär efter att själv ha omfattats av övertalighet. Det finns fördelar med 

förkunskaper i en organisation som ska studeras såsom kunskap om 

organisationsstrukturen, målsättning, affärsidé, olika verksamheter och den rådande 

kulturen samt ett brett kontaktnät i organisationen. Det finns också en egen erfarenhet av 

omorganisationer och övertalighetsarbete. Utmaningen är då att förhålla sig objektiv 

under forskningsprocessen eftersom det finns en uppbyggd lojalitet gentemot 

arbetsgivaren. Risken är att lojaliteten omedvetet utesluter information som är relevant 

för uppsatsen vilket kan försvåra eller förhindra sanningssökandet.  

 19



Resultat 

Nedan redovisas studiens undersökningsresultat och analys utifrån syftet. Resultatet 

inleds med att beskriva hur individerna upplevde övergången till att bli trotjänare. Sedan 

följer en beskrivning av hur trotjänarna nyttjas som resurser samt hur relationen mellan 

trotjänare och arbetsgivare är. Därefter presenteras informanternas erfarenhet av att 

arbeta som trotjänare. Resultatdelen avslutas med informanternas upplevelse av 

övergången mellan trotjänare och pension.  

Att bli och vara trotjänare 

Innan tillsättandet av trotjänarrollen var klar, upplevde några att vänta på beskedet var 

nervöst. Andra såg tillfället som en möjlighet och utmaning där utgallringsintervjun 

utgjorde en positiv upplevelse. Redan vid utgallringsintervjun kommunicerades de 

individuella egenskaper som eftersöktes, samtidigt som det tydligt framgick att individen 

skulle utgöra en resurs för företaget. En intressant aspekt var dock att vissa privilegierats, 

på så sätt att de fått trotjänarrollen utan att ha genomgått gallringsintervjun. Dessa ansågs 

ha en unik kompetens med hög efterfrågan i organisationen. Majoriteten var ändå 

medveten om vilka förväntningar och krav arbetsgivaren hade. Krav som ofta belystes 

var ”uthyrningsbarhet” och ”användbarhet”. Detta framgår tydligt i nedanstående citat; 
”Att man var användbar och att man var villig att ta jobb. Att man hade kompetens som går 
att använda.” 
 
”Jag tror att de har de förväntningar på mig att jag ska vara uthyrningsbar och att jag ska 
dra in mycket pengar till verksamheten.” 
 
”Är man då uthyrningsbar inom Telia så kan man bli trotjänare.” 
 
…jag tycker att det är stimulerande att får visa att jag är användbar hela tiden. Det ser jag 
också som en form av stimulans att göra sig attraktiv för Telia. 

 

Studien visar även att bristande och otydlig information eller hantering från företaget kan 

leda till en negativ upplevelse för den enskilda individen. Det kan leda till misstrivsel och 

missnöje. Vikten av tydliga och ömsesidiga förväntningar och krav, arbetsgivare och 

arbetstagare emellan, är av stor betydelse. 
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Majoriteten ansåg att erbjudandet att bli en trotjänare var en bra och intressant lösning, 

oavsett anställningsavtal. De ansåg även att tid fanns att fundera på andra möjligheter. 

Samtliga medgav att ålder utgjorde en begränsande faktor vid sökande av externa 

arbetstillfällen. Många har aktivt sökt arbete utanför TeliaSonera utan framgång, vilket 

tyder på att det finns en ambition och motivation till annat arbeta men att 

samhällsattityder begränsar informanternas möjligheter. Resultatet tyder således på att 

informanterna egentligen inte hade några valmöjligheter utanför företaget, utan snarare 

tvingades att välja det som erbjöds av arbetsgivaren. Alternativet var bli trotjänare eller 

att efter en tid i omställningen bli arbetssökande. Samtidigt uppgavs både ekonomisk och 

social trygghet som betydande faktorer vid valet att bli trotjänare.  Ovanstående resultat 

framgår tydligt i följande citat;  
”Ja, om jag ska vara ärligt så var det så, att om man tittade på arbetsmarkanden och hittade 
ett jobb så att säga utanför Telia i min ålder då, jag var ju 57 nästan då, och jag kan säga att 
jag sökte ett par jobb men det har man fått tillbaka, jag blev aldrig kallad till en intervju. Nu 
blev det bara att jag sökte ett par jobb för jag fick det ju det här så att säga klart för mig 
ganska snabbt ändå.” 
 
”För att jag var 55 år och hade tio år kvar innan pension och det var svårt att få jobb. Det är 
två år sedan och det fanns inga alternativa arbetstillfällen, det var ju neddragningar överallt. 
Jag sökte en djäkla massa jobb när jag var i omställning.” 
 
”Alternativet, om jag tittade på övriga alternativ, så var det att aktivt söka jobb via 
trygghetsrådet kan man gå och få hjälp. Och sedan hade det inte hänt under de här 18 
månaderna och då verkställs ju uppsägningen. Då hade man varit ute på arbetsmarknaden 
och arbetsförmedlingen och så vidare. Och det tyckte jag kändes, vid min ålder, då, fasen, 
allt annat utom. Jag har ju samma ekonomiska ersättning, så att säga, som att vara arbetslös 
och då tycker jag det här var väldigt bra… Jag tycker att det är ganska fruktansvärt i min 
ålder och då, jag är fyllda 59 ska fylla 60, och tänka så här ”- Nu ska jag på 
arbetsförmedlingen och stämpla och försöka att söka mig ett jobb”. Det är det som är så bra 
med att bli en trotjänare.” 
 
”Jag sökte 23 jobb men är man över 50 kan man glömma att få någonting. Jag kom på en 
intervju, och där blev jag utvald, 16 av 207, så det ledde inte till någonting.” 
 
”Ja, ja, det var ingenting. Klart att man tar ett sådant erbjudande, annars hade jag blivit 
uppsagd. Sedan hade jag hamnat i arbetslöshet. Nej, det vill man inte.” 
 
”För fördelen är ju att jag har mitt jobb kvar, jag har min lön kvar och mina semesterdagar 
kvar och rikskuponger och hela tjofräset. Och jag vet att jag inte får sparken, utan har de 
ingen användning för mig så går jag hem med avgångspension. Och även om den inte är 
lika hög som lönen så är allting mer än a-kassan. Det är en trygghet.” 
 
”Man kan inte ha större trygghet än vad jag har egentligen eftersom jag aldrig kan bli 
arbetslös, jag kan aldrig bli uppsagd.” 
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Ingen var villig att säga upp sig från arbetsgivaren utan garanterad nyanställning, vilket 

ytterligare pekar på den ekonomiska och sociala tryggheten samt ålderns begränsande 

effekter på den allmänna arbetsmarknaden. Vidare var det få som var villiga att pendla 

eller flytta för nytt arbete eller behålla en tjänst inom TeliaSonera. Ingen hade tankar på 

att börja studera eller starta eget företag. Ett fåtal ville göra en ”sista insats för bolaget” 

medan andra såg möjligheten att inhämta ny kunskap från olika arbetsplatser inom 

organisationen. Någon uppgav att trotjänarrollen var ett bra avslut på det 

yrkesverksamma livet. De kände sig även väl omhändertagna;  
”Jag tycker att det är snyggt att Telia tar hand om sina åldringar. Hela det konceptet tycker 
jag är positivt.”  
 
”Ja, man kände verkligen att de tog hand om en, det var förberett allting, ja.”  

 

Processen att bli en trotjänare handlar om att bli utvald till en gruppering individer som 

under en lång period arbetat inom samma bolag. Studien visar på att individen känner sig 

utvald, privilegierad och belönad för trogen tjänst; 
”Jag var ju fortfarande anställd, så trotjänaren är ju rena gräddfilen, det är det faktiskt, för vi 
är ju anställda verkligen. Vi är inte avskedade eller uppsagda utan antingen går vi i 
avgångspension eller så är det vanlig pension” 
 
”… just det där att trotjänarbegreppet och just det här, man kände sig ändå man får 
någonting för att man har varit lojal mot företaget under många år så att säga, det är väl det 
som de också hade tänkt sig.”  
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Relationen mellan arbetsgivare och trotjänaren 

Rollen som trotjänare uppskattades av informanterna. De kände sig sedda, bekräftade och 

tacksamma. Många beskriver även en stark lojalitet gentemot det ”omhändertagande” 

företaget som belönat dem med trotjänarrollen. Det fanns också en förväntan om att bli 

belönad för lång och trogen tjänst. Den starka lojaliteten medför en anpassning till 

företagets skiftande behov, vad gäller uppdragens kompetenskrav. Detta innebär att 

trotjänarna kan utföra uppdrag som i liten utsträckning tar tillvara på deras resurser och 

förmågor. För att klara av dessa situationer använder de sig av tankestrategier såsom ”det 

här är bättre än att vara arbetslös”. Nedanstående citat visar tydligt på en stark lojalitet, 

anpassning och strategier för att hantera situationen. 
”… men för min egen del var jag tacksam, nej, men man tycker väl att har man jobbat 
väldigt länge inom företaget och varit lojal och ställt upp och så där så borde man kunna få 
någonting tillbaka också. En slags belöning? Ja, det kan man ju säga att, tack så mycket för 
att allting jag har gjort, man hoppas ju ändå att man har bidragit.”  
 
”Ja, man ska vara lojal mot företaget då, blir man hänvisad att arbete så måste man ta det, 
det är väl i princip det som man ha… Jag menar om de ställer upp och ger mig en massa 
saker, det är klart de måste ställa vissa krav som jag tycker ändå är rimliga”.  
 
”Du ska inte bara tacka nej utan du ska anta jobb och ta det som en utmaning. Vore det så 
att den pressen inte fanns så skulle folk bara ta 70-75 % av lönen och tacka nej hela tiden. 
Det skulle vara ohållbart för arbetsgivaren. Det är inte meningen.” 
 
”Jag har intalat mig själv att allting är bättre än att vara arbetslös, så även om jag ska sitta 
och [arbetsuppgift] så är det okej. Jag har bestämt mig för att så är det. Även om det inte är 
något jätteroligt jobb, och man nästan går in i koma på eftermiddagen för att det är så 
tråkigt och enformigt, så det är bättre än att vara arbetslös. Så då accepterar jag det. ” 
 
”Och ibland är det tråkigt så klockorna stannar, jag kan säga att det är världens roligaste 
jobb men det är som jag har sagt förut, jag har haft så himla mycket roliga jobb i det här 
företaget, man kan inte ha kul jämt alltså. Så vad jag gör är, det är att jag från min 
uppdragsgivare, nu är projektet dött så nu är jag inlånad i linjen…”  
 
”Nej, jag trivs med det här uppdraget, man får ta det för vad det är, det var som jag sa att 
jag saknade mitt gamla jobb så jämfört med det så var ju inte uppdraget liksom, ja, det är 
någonting som ska göras och man får göra det bästa utav det, man får känna att man har 
gjort en insats och det är ju positivt men däremot hade jag ju hellre jobbat med det som jag 
jobbade med förut.”  
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Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare kan sammanfattas i nedanstående 

modell. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsgivaren ger:
• Ett arbete efter övertalighet
• Uppdrag mer eller mindre anpassade 

efter  kompetens
• Ekonomisk trygghet
• Social trygghet

Arbetsgivaren får tillbaka:
• En tillgänglig, flexibel och 

temporär resurs

Trotjänaren känner sig:
• Omhändertagen
• Tacksam 
• Bekräftad / belönad
• Utvald

Trotjänaren ger tillbaka:
• Lojalitet
• Kompetens
• Anpassning

 

Modell 1. Relationen mellan arbetsgivare och trotjänare 

I och med att individerna kände en stor tacksamhet och lojalitet påverkas deras 

inställning och attityd till trotjänarrollen. De har en hög ambition att ”göra rätt för sig” 

vilket bland annat åskådliggörs i många samtal där antalet uppdrag är av stor betydelse. 

Uppdrag, oavsett svårighetsgrad, tycks bekräfta individens kompetens och användbarhet 

för företaget. Inga uppdrag, medför en avsaknad av nödvändig bekräftelse för individens 

motivation och arbetsglädje. Studien avslöjar även att trotjänarna är rädda för att inte 

tilldelas uppdrag samtidigt som det är rädda för att få uppdrag som är för svåra i 

förhållande till deras kompetens. 
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Kompetensmatchning 

Studien avser att beskriva hur trotjänarnas kompetens matchas mot uppdragen som 

tilldelas av företaget. Anledningen är att matchningen troligtvis har stor betydelse för 

upplevelsen av trotjänaruppdraget. Uppdragen som tilldelas trotjänaren varierar i 

svårighetsgrad. Med det menas att vissa uppdrag kräver en högre kompetens än andra. 

Därför är det av stor betydelse att belysa trotjänarnas upplevelse av 

kompetensmatchningen som företaget styr över. För att bättre beskriva detta har två 

uppdragskategorier skapats. Den första kallas service och administration och innehåller 

fastställda och enformiga arbetsuppgifter där trotjänaren i viss mån bestämmer hur och 

när de ska utföras.50 Arbetsuppgiften bygger i låg grad på ett samarbete med andra 

medarbetare eller ett beroende till den övriga omgivningen. Trotjänaren arbetar ofta på 

egen hand. Det är vanligt att uppdraget är en del av ett projekt. Mer än hälften hade den 

här formen av uppdrag. Många av dessa upplevde att nuvarande arbetsuppgifter var 

lugnare än de som tidigare utfördes innan trotjänarrollen. Samtidigt framkom 

uppdragskategorin service/administration var förknippat med en lägre yrkesstatus. Citat 

nedan beskriver väl denna koppling; 
”Man lär sig arbetsuppgifterna ganska snabbt och det jobbet har väl ingen hög status. En del 
ville nog inte ta sådana uppdra… För [arbetsuppgift] tog det lite längre tid att lära sig allt. 
Ja, du förstår väl varför… För mig som hade jobbat med så många arbetsuppgifter så var 
jag inte rädd för att få smuts under naglarna. Jag mötte visst motstånd från vissa att det var 
en nedgradering arbetsmässigt.” 
 
”Många högkvalificerade, högutbildade sitter och [yrkeskategorin service och 
administration]. Det är ett slöseri med kompetens. Det är många som tycker så. Det kanske 
är så att man måste ta det man får ungefär? Ja, många kände egentligen piskan på sig. Jag 
kände som så att det ska bli skönt att komma ut, att ha någonting att göra.” 

 

Den andra uppdragskategorin som skapats benämns internkonsult, som innebär att 

arbetsuppgifterna är varierande, stimulerande och utmanande.51 De ger ett stort utrymme 

för självständighet, självbestämmande, inflytande och beslutsfattande som anses 

utvecklande för den enskilde. Vidare upplevdes uppdraget som ansvarsfullt och 

resultatinriktat. Uppdragen bygger även på samarbete med andra, både internt och 

externt. Arbetstempot upplevdes som högt och bitvis påfrestande. Det var fyra 

                                                 
50 Se bilaga 5. 
51 Se bilaga 6. 

 25



informanter som tillhör uppdragskategorin internkonsult. Här fanns en stark koppling 

mellan uppdragen och hög yrkesstatus. 

 

För på ett bra sätt beskriva kompetensmatchningen har tre skalnivåer skapats. Den första 

nivån står för en hög anpassning. Den andra står för viss anpassning medan den sista står 

för låg anpassning, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Beskrivning av kompetensmatchningsnivåer. 

Den första skalnivån: Innebär:

Hög kompetensmatchning Informanten anser att uppdraget är stimulerande, 
utmanande, roligt, omväxlande samt att det finns en 
vilja att skaffa nya kunskaper. Individens tidigare 
kompetens nyttjas till stor del i nuvarande uppdrag. 
 

Viss kompetensmatchning Informanten anser att uppdraget är ”okej”, mindre 
utmanande, monotont, mindre intressant och inte fullt 
så roligt som tidigare anställningar. Individens 
tidigare kompetens nyttjas till viss del men skulle 
kunna anpassas bättre till uppdraget. 
 

Låg kompetensmatchning Det betyder att informantens kompetens varken 
nyttjas eller krävs för uppdraget. 

 

Studien visar att samtliga internkonsulter har en hög kompetensmatchning medan 

service/administratörer har en sämre matchning. Endast en har uppgett låg matchning. 

Denne tillhörde den senare kategorin, se tabell 3. Trotjänare som provat båda 

uppdragskategorierna uppger ett starkt missnöje att tvingas pendla mellan 

kompetenskrav. Konsekvensen av pendlandet är statusförlust och degradering som 

medarbetare. En intressant iakttagelse är att trotjänarna diskuterar och värderar 

uppdragen sinsemellan. Även kompetensmatchningen diskuteras flitigt. Detta bidrar till 

att kopplingen mellan uppdrag och status förstärks. Sammanfattningsvis tyder resultatet 

på att företaget är relativt bra på att ta tillvara den enskilda individens kompetens. Det 

visar samtidigt att förbättringsmöjligheter finns.  
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Tabell 3. Kompetensmatchning.  

 Låg 
kompetensmatchning

Viss 
kompetensmatchning 

Hög 
kompetensmatchning 

Service/administration 1 4 1 
Internkonsulten   4 
Totalt 1 4 5 
 

Tillfälliga och tidsbegränsade uppdrag  

Uppdrag som tilldelats trotjänaren är en temporär och begränsad lösning på ett behov i 

organisationen. Samtidigt är det en ny situation för arbetstagaren som är van vid 

långsiktiga och löpande arbetsuppgifter. Det är anledningen till att undersöka hur 

trotjänaren upplever denna förändring. Majoriteten upplevde en trygghet med att ha 

tillfälliga uppdrag medan några enstaka uttryckte osäkerhet och rädsla. De senare speglar 

även en rädsla för att gå i pension, vilket inte ansågs som en framtidslösning. De visar 

även på en stark identifiering med yrkesrollen, där karriären är av stor betydelse. Studien 

visar även att majoriteten accepterat och anpassat sig efter de rådande förutsättningarna. 

Ekonomisk trygghet tycks värderas högre än uppdragstrygghet. Citatet nedan belyser 

ovanstående beskrivning; 
”Ja, det är en osäkerhet i det men jag upplever inte det som osäkert för mig. Jag kan tänka 
mig att många gör det men jag tycker att det är stimulerande att får visa att jag är användbar 
hela tiden. Det ser jag också som en form av stimulans att göra sig attraktiv för Telia.” 
 
”Man kan inte ha större trygghet än vad jag har egentligen eftersom jag aldrig kan bli 
arbetslös, jag kan aldrig bli uppsagd.” 
 
”Egentligen så tar man det inte så hårt för att man vet att man är garanterad en inkomst i 
alla fall. Om de nu inte kan hitta något mer jobb åt oss, om man då efter ett halvår var det 
förut men jag tror att de har kortat ner det till tre månader nu, kan de inte hitta något sätt att 
hyra ut oss på, ja, då får vi avtalspension då. Det är ju inte fel.” 

 

Samtliga ansåg att skillnaden mellan tidigare anställning och den nuvarande var att 

uppdragen var tidsbegränsade. Detta upplevdes av någon som stimulerande och 

utmanande, medan andra inte alls delade den uppfattningen. Det uppdagades även att en 

del upplevde trotjänarrollen som en intern och extern konsultroll. Detta medförde en 

känsla av osäkerhet att bytas ut, som konsulter görs på den allmänna arbetsmarknaden.   
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Tillhörighet  

I och med trotjänarrollen övergår den organisatoriska tillhörigheten till TTT. På samma 

gång fråntas den ursprungliga och fysiska arbetsplatstillhörigheten. Vissa uppdrag är 

också förlagda på andra orter än hemorten. Därav är det intressant att ta reda på var 

trotjänaren känner social tillhörighet. Majoriteten ansåg att tillhörigheten var direkt 

kopplad till uppdragen. Många uppdrag utförs även inom företaget på hemorten, vilket 

tyder på att redan etablerade sociala nätverk är av stor betydelse. Det fanns även de som 

kände tillhörighet hos TTT och uppdragsgivaren. Även det kan förklaras med att 

majoriteten arbetar med andra trotjänare på hemorten. Det fanns även de som upplevde 

störst tillhörighet till TTT. Ovanstående framgår i följande citat; 
”Men jag tillhör det team som jag jobbar åt. Där du är uthyrd? Ja, det känns så. För fan, jag 
är ju en i gänget, det är så. Jodå, man blir bemött så också.” 
 
”Det gör jag här hos uppdragsgivaren, ja, även om jag ändå har de andra som en grupp, vi 
har ju gemensamma träffar, genom jobbet och så, vi är ute och käkar middag tillsammans 
ibland. På nåt sätt så finns det ett sånt här nätverk av trotjänare som jag känner mig tillhörig 
i, men mest känner jag mig tillhörig med dem som jag sitter ihop med nu, på [avdelning] 
här i [stad].  
 
”Det var nog hos omställning. Vi satt ju relativt många av oss i samma lokal så det var ju ett 
gäng 3T som satt tillsammans. Så vi var en sammansvetsad grupp. Någon gång så gick de 
ut tillsammans på torsdagarna och tog någon öl. Vi var en väldigt sammansvetsad grupp. 
Men då var det inte bara 3T utan det kanske var även andra som satt i omställning? Det var 
ett gäng från med folk i omställning och 3T.” 
 
”Ja, hur ska man uttrycka det? Det hänger ju ihop på något vis, det är svårt att säga, vi hör 
ju till 3T, 3T är ju det som är starkast i sådana fall. Sedan är det ju 3T som hyr ut oss till 
projektet, det är ju i den ordningen som det är, så måste man ju känna också. Projektet i sig 
är inte så mycket att luta sig tillmaka på om man ser det ur den synvinkeln. Det är ju en 
massa människor som sitter och jobbar med [arbetsuppgifter]… Det är ju 3T som är våran 
bas, som vi tyr oss till om jag säger så. Sedan att vi har kontakt med andra, det är en annan 
femma men just att vi tyr oss, det är ju 3T som är våran grupp.” 
 

Av dem som uppgett tillhörighet hos uppdragsgivaren var det överraskande få som deltog 

i de gemensamma aktiviteterna som anordnades på plats. En anledning var att de saknade 

motivation för att de var inhyrda, ensamma på orten, uppdraget var tidsbegränsat eller att 

de inte blev inbjudna att delta. De som kände tillhörighet hos TTT prioriterade aktiviteter 

inom den grupperingen.  
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Några upplevde stor ensamhet i rollen som trotjänare. Detta förklarades med att 

uppdragen utfördes i det egna hemmet, vilket medför liten kontakt med kollegor. En 

annan förklaring var att tillfälliga uppdrag försvårade etablerade och djupare relationer. 

Därmed blir det sociala livet utanför arbetet av betydande vikt.  

Övergången mellan yrkesliv och pension 

Trotjänaren har en garanterad anställning fram till pensionering och studien visade att 

individerna tankemässigt befann sig olika långt i övergångsprocessen mellan yrkeslivet 

och pension. Nedanstående resultat innefattar inte de som redan gått i pension. Nästan 

hälften var på väg in i pension både tankemässigt och praktiskt. Några väntade på ett 

pensionserbjudande eller så var beslutet redan fattat. Den tankemässiga tillfredsställelsen 

av att gå i pension kunde skönjas i att andra intressen utanför yrkeslivet hade fått större 

betydelse. Avgångspension såg som en möjlighet att förverkliga drömmar. Vanliga 

uttryck som användes var ”andra halvleken börjar nu” samt ”karriären är bakom mig 

istället för framför”. Det fanns även de som var tillfreds med tanken att gå i pension efter 

ytterligare några års glädjefyllt arbete. Några uttryckte en likgiltig inställning, vare sig 

fortsatt arbete eller pension hade någon betydelse. För vissa var god hälsa och att 

partnern inte gått i pension avgörande faktorer för att själv fortsätta i yrkeslivet. Slutligen 

fanns det någon som uttryckte en stark rädsla för att förlora uppdraget och gå i pension. 

Anledningen var bland annat försämrad inkomst och förlorad yrkestillhörighet. 

Ovanstående upplevelser syns i följande citat; 
”Jag hade nog kunna jobba på, det tror jag säkert, som trotjänare ända fram till pension. Det 
är klart, nu när man vet om den här möjligheten att man har blivit lovad att gå hem. Hur 
känns det? Jag ser fram emot den dagen. Första mars, om inte tidigar… Det känns bra 
faktiskt.” 
 
”Det har väl också med hälsa och så att göra, hur man, ja, om man är frisk och hur man 
orkar och så. Men annars är jag trotjänare till 65 då, är väl det som gäller. Hur känns det då 
att tänka sig det här? I dagsläget är det väl okej. Det var väl som jag sa förut, man gråter väl 
inte om de kommer och säger att nu får du avgångspension och gå hem, så gråter man inte 
för det heller.” 
 
”Ser du fram emot pension? Både ja och nej. Jag skulle gärna fortsätta arbeta med det här så 
länge det går, jag skulle kunna tänka mig att göra det. Visst skulle det vara mysigt att tänka 
sig att få avtalspension men då har man en [sin partner] hemma som jobbar, då ska jag gå 
själv hemma och det är ju ingen riktig höjdare egentligen. Tänker man så, så skulle det 
egentligen vara bättre att jobba, så länge jag får så ska jag försöka att jobba, det är 
målsättningen i alla fall. Så att, det är inte bra att gå hemma själv så där, nej. Jag tror inte på 
det.” 
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”Ja, jag måste ju ha uppdrag för att få lön. Så till vidare är det osäkert och även om jag har 
en grundlön på 75 % av den nuvarande då. Men visade det sig att man tillsätter de tjänster 
som jag skulle vara kompetent för då, känns det som att arbeten kan försvinn och då har jag 
inga uppdrag och då kan jag i värsta fall bli avtalspensionerad, och det är inte så kul.”  
 
”Jag hoppas ju liksom att… jag skulle inte vilja jobba till 65. Kommer det nåt erbjudande 
om att sluta tidigare så tar jag ju det. För jag har både sett och läst, när de intervjuar 
pensionärer och folk som har blivit gamla, vad de ångrar och vad de skulle vilja göra mer 
av och ingen har någonsin sagt att de vill jobba mer. Utan man tycker liksom att nu har jag 
mitt på det torra i alla fall, nu behöver jag inte jobba för att klara mig. Jag kan göra saker, 
förverkliga saker som man kanske inte har hunnit med. Man har ju trots allt bara 7 veckors 
semester, mellan 5 och 7 veckor beroende på hur länge man har varit anställd och så. Man 
vill göra så mycket annat, man vill hinna färdigt. Det man har drömt om att få göra och inte 
kunnat göra av olika anledningar. Det vill du göra? Ja, det vill jag göra. Hoppas att jag inte 
behöver jobba så länge för det är trots allt, med ålder så tryter liksom orken och alltihopa, 
för en människa. Det är bara att titta på sina föräldrar.”  
 

Ett överraskande och intressant resultat var att det inte fanns en stark koppling mellan de 

två olika yrkeskategorierna och upplevelsen av övergången till pension.  
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Diskussion 

Syftet med undersökningen var att beskriva upplevelsen av att bli och vara trotjänare. 

Vidare att skildra relationen mellan trotjänare och arbetsgivare samt hur trotjänarna 

nyttjas som resurser. Studien syftade även till att beskriva hur arbetet som trotjänare 

upplevdes utifrån olika faktorer. Nedan följer en diskussion utifrån undersökningens 

resultat med koppling till det teoretiska ramverket. 

 

Undersökningen visar att trotjänarrollen handlar om att välja social och ekonomisk 

trygghet samt att bevara en yrkesidentitet. Det är en passande lösning eftersom åldern 

utgör en begränsning för andra valmöjligheter. Genom rollen nyttjas individen som en 

resurs som anpassas efter företagets behov och efterfrågan. Tengblad menar att HRM är 

ett postbyråkratiskt ideal. Vidare menar han att det uppstår en marknad där arbetsgivaren 

köper arbetstagarens anställningsbarhet så länge parterna är nöjda med prissättning och 

arbetsvillkor. Den här undersökningen visar dock att arbetstagaren är mer beroende av 

arbetsgivaren än tvärtom. Med det menas att den höga åldern begränsar trotjänarnas 

handlingsutrymme utanför företaget vilket medför att ”valet” egentligen inte är ett val 

utan nödvändiga sociala och ekonomiska lösningar. Detta ger arbetsgivaren en 

kompetenskälla som de kan helt och fullt kan kontrollera och styra över. Arbetstagaren 

hamnar i en beroendeställning som de tacksamt accepterar på grund av bristande 

alternativ. Företagets ambition att tillvarata äldre medarbetares kompetens och erfarenhet 

är unik och ger ekonomiska vinster. Ett exempel är en god personalpolitik som 

marknadsförs både externt och internt. Ett annat exempel är att trotjänarna kan lösa både 

enkla och svåra uppdrag inom företaget istället för externt inhyrda konsulter. Det ligger i 

företagets intresse att som kunskapsföretag hantera denna unika källa på ett respektfullt 

och ödmjukt personalpolitiskt sätt.  

 

Att bli och vara trotjänare får individen att känna sig omhändertagen, tacksam, bekräftad 

och utvald. Dessa känslor förstärker lojaliteten gentemot företaget trots att personalen har 

omfattas av övertalighet. Undersökningen visar även en anpassning till krav och 

förväntningar, till exempel accepteras uppdrag som anses kräva låg kompetens. Det finns 
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en medvetenhet om detta vilket medför strategier för att uppbåda arbetsglädje och 

motivation. Individen är tacksam för att ha ett arbete samtidigt som han/hon inte riktigt är 

nöjd med det arbete man har, utan det finns en längtan tillbaka till det ordinarie arbetet 

innan övertaligheten. Rädslan för arbetslöshet används som upphöjande motivator till 

utförande av enkla och monotona uppdrag. Individen anpassar sig och skapar ett nytt och 

förutsägbart trygghetssystem, precis som Giddens menar att den behöver efter en 

förändring. När rollen som trotjänare tilldelats tycks företaget ha följt sitt 

arbetsgivaransvar. Det innebär att trotjänarna lämnas att vara, mer eller mindre, 

självgående och förväntas använda den uppbyggda kompetensen samt det utbredda 

sociala nätverket. Det tycks inte finnas en kontinuerlig hantering av trotjänarna, såsom 

utvecklings- eller lönesamtal som vore betydelsefullt. Personalansvaret lämnas mer eller 

mindre över till den enskilda individen att hantera. På så sätt marginaliseras trotjänaren 

och hamnar i ett ”gränsland” utan egentlig organisatorisk tillhörighet. Det här väcker 

funderingar om personalansvarets utformning i framtiden. Den här utvecklingen följer 

dagens samhällstrend som innebär en ökad individualisering på alla fronter. Vad händer 

med dem som inte klarar anpassning, förändring och krav på arbetsmarknaden?  

 

Studien visar att internkonsulter har en högre kompetensmatchning än 

service/administratörer. Endast en informant hade en låg kompetensmatchning. Detta 

tyder på att företaget är relativt bra på att matcha individens kompetens till de uppdrag 

som finns. Trots det framgår att det finns förbättringsmöjligheter för de individer där 

matchningen är låg eller inte fullt så god. Det finns förmodligen en större vinst i att 

lyckas med kompetensmatchningen, både för företaget men också för den enskilda 

individen. Personliga vinster som medbestämmande, inflytande, självständighet, 

utveckling, bekräftelse, kreativitet, arbetsglädje och hög motivation kan direkt kopplas 

till företagets ekonomiska vinster, på lång och på kort sikt. Ju mer företaget kan ge den 

enskilde, ju mer får de troligen tillbaka. Om en individ satsar mer än vad som ges tillbaka 

kommer satsningen förmodligen att minska i framtiden. Detta kan innebära att kompetens 

går förlorad för företaget tidigare än beräknat.  
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För att företaget på ett effektivt sätt ska behålla kompetens och samtidigt genomföra 

personalnedskärningar för att balansera svängande konjunkturer, blir konceptet trotjänare 

en idealisk hantering, enligt Handys modell. Personal flyttas efter en urvalsprocess till det 

yttre skiktet och blir en kontrakterad marginalgrupp trotjänare. Den personal som tillhör 

kärntruppen i organisationen har störst sannolikhet att få uppdrag som internkonsult 

medan övrig personal troligtvis får uppdrag tillhörande service/administration. Den 

individ som har den kompetens som är mest eftertraktad har störst sannolikhet att bli 

trotjänare, vilket studien visade exempel på. De behöver inte nödvändigtvis genomgå en 

intervju för att bli trotjänare och kan till stor del välja uppdrag. Dessutom innebär 

urvalsprocessen att uppdragsgivarens beslut avgör vilka som blir trotjänare. 

Urvalskriterierna är dessutom diffusa och godtyckliga. Det talar för ett elitistiskt tänkande 

ur ett affärsstrategiskt perspektiv.  

 

Den gällande normen i rollen som trotjänare är att acceptera de uppdrag som tilldelas, 

oavsett uppdragets utformning och status. Normen är starkt präglad och det är antagligen 

därför det endast framkom normbrytande åsikter i intervjuerna med redan pensionerade 

trotjänare. Det framkom då att det fanns en rädsla för att uppdrag inte skulle passa eller 

att det fanns uppdrag som ansågs yrkesmässigt nedgraderande. Relationen mellan individ 

och organisation är komplicerad eftersom att trotjänarna anpassar sig mer än 

organisationen. Med hänsyn till detta bedöms företaget använda sig av både av mjuk och 

hård HRM. Det finns dock ett visst genomslag åt det mjuka hållet. Vems behov ska vara 

styrande? Kan arbetsgivare och arbetstagares behov vara lika styrande? Vad händer när 

den ena partens behov blir dominerande? Precis som HRM beskriver så är det viktigt att 

hitta en balans mellan de två parternas behov för att vidmakthålla en ömsesidig och 

kreativ marknad inom organisationen.  

 

Att gå från en trygg och förutsägbar arbetssituation till trotjänarens situation, där uppdrag 

är tillfälliga lösningar på företagets behov, innebär en stor förändring. Trots det upplevde 

många en trygghet. Den beskrivna tryggheten kan dock stå för behållandet av en känd 

arbetsgivare som tillhandahåller kulturell, social och ekonomisk trygghet. Förändringen 

kan också mottas positivt i och med att samtliga vet att det inom en snar framtid ska gå i 
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pension. Vidare kan förändringen ge trotjänarna en bättre mental förberedelse för den 

kommande framtiden i pensionens tecken. Många har uppgett att tempot är lugnare, 

vidare att kraven är lägre vilket ger en naturlig inskolning till ett liv som pensionär eller 

den ”andra halvleken”.   

 

Sammanfattningsvis visar studien att trotjänarrollen är förenad med en dubbeltydig 

upplevelse som tycks vara både dold och öppen. Rollen upplevs som en passande lösning 

samtidigt som trotjänarna tydligt beskriver att andra alternativ hade varit mer attraktiva.  

Vidare att uppdragens karaktär godtas och förhöjs genom att ställas mot arbetslöshet. Att 

vara utvald och känna tacksamhet kamouflerar en marginalisering.52 Dubbelheten tyder 

på att arbetsgivaren kan förbättra hanteringen av trotjänarna så att deras resurser bättre 

tillvaratas. Ett gott tillvaratagande ger en vinst både för den enskilda individen och 

företaget, både på kort och på lång sikt. 

 

                                                 
52 Se bilaga 7. 
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Fortsatt forskning 

Studien uteslöt de som aldrig haft uppdrag som trotjänare. Dessa individer finns i hemmet 

och väntar på att få ett uppdrag. Deras upplevelser hade varit värdefulla för denna 

undersökning i och med att deras situation är annorlunda än för de informanter som 

deltagit. Förmodligen hade en mer kritisk beskrivning framkommit. I och med bortvalet 

finns en risk för att studien inte lyckas fånga alla nyanser som trotjänaren innebär. Vidare 

vore det spännande att undersöka upplevelsen hos de övertaliga som inte blir utvalda till 

trotjänare.  

 

För att ytterligare nyansera trotjänarrollen hade omgivningens attityder varit intressanta. I 

undersökningen framkom negativa attityder gentemot trotjänarrollen. Attityden beskrevs 

med orden ”är det inte dags att gå i pension och lämna över till den yngre 

generationen”. Detta stämmer väl överens med de attityder som finns arbetsmarknaden 

och vore därför spännande att undersöka närmare.  

 

För att undvika lojalitets- och tacksamhetsfaktorer kunde pensionerade trotjänare utgöra 

en större grupp. De skulle eventuellt kunna berätta mer fritt om trotjänarrollens 

mångfacetterade karaktär. 

 

Det skulle även vara intressant att studera ämnet utifrån genusperspektivet. 

 

För att bättre beskriva de trotjänare som är i slutet av övergången mot pension vore det 

också intressant att undersöka deras fritids- och familjesituation. Det skulle möjligen 

kunna beskriva hur individen söker och finner en ny roll, skapad och anpassad efter ett 

trygghetssystem utanför arbetslivet. 
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Bilaga 1 – Brev till urvalsgrupp 1  
     
Hej!  
 
Jag heter Helena Larsson och läser sociologiprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. 
Just nu skriver jag en C/D-uppsats för att till våren 2006 ta min magisterexamen i 
sociologi. Uppsatsen som jag skriver om är på uppdrag av TeliaSonera, Resurs och 
Omställning, och ska handla om yrkesrollen ”Trotjänare” och det är därför som jag 
skickar det här brevet till Dig. Jag hoppas att Du kan och vill dela med Dig av Dina 
erfarenheter av att vara en trotjänare hos TeliaSonera.   
 
Vem är jag? 
Jag är bosatt i Luleå och har sedan tolv år tillbaka arbetat åt TeliaSonera, där min 
arbetsroll och arbetsuppgifter har varierat från kundservice till utveckling. Under de sista 
åren har jag varit tjänstledig för att studera och i augusti 2005 blev jag övertalig och 
placerades därmed hos TeliaSonera Resurs och Omställning. I slutet av den månaden 
beslutade jag mig för att säga upp mig.  
 
Varför har just Du blivit utvald? 
Idag finns det totalt 91 trotjänare på Telia. Du är en dem som blev trotjänare under första 
halvåret 2005 och har därmed samlat på dig den erfarenhet som jag eftersöker för min 
studie. Nu skulle jag gärna vilja intervjua Dig för att höra mer om hur just Du upplever 
att vara trotjänare. Eftersom att jag är bosatt i Luleå så är det svårt att träffas personligen 
men jag har möjlighet att ringa upp Dig för en telefonintervju som beräknas ta ca 1-1 ½ 
timme. Har jag ditt samtycke så kommer intervjun att spelas in och frågorna som jag 
kommer att ställa följer olika teman enligt följande;  

• tillsättningen av trotjänaren 
• uppdraget som trotjänaren 
• vardagens som trotjänare 
• social kontakt på arbetsplatsen 

 
Vad händer med informationen som lämnas ut under intervjun?  
Dina svar skyddas enligt sekretesslagen vilket innebär den information som framkommer 
såväl under intervjun som under arbetets gång kommer att behandlas konfidentiellt. I den 
slutliga uppsatsversionen kommer materialet presenteras på ett sådant sätt att din identitet 
inte kommer att kunna röjas.  
 
Jag kommer att kontakta Dig inom kort för att höra om Du är intresserad av att delta i 
denna studie. Du är varmt välkommen att ringa eller e-posta för att boka in en tid för 
telefonintervju.  
 
Med vänlig hälsning Helena Larsson student vid Luleå Tekniska Universitet 
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Bilaga 2 – Brev till urvalsgrupp 2 
 
Hej! 
 
Jag heter Helena Larsson och läser sociologiprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. 
Just nu skriver jag en C/D-uppsats för att till våren 2006 ta min magisterexamen i 
sociologi. Uppsatsen som jag skriver om är på uppdrag av TeliaSonera, Resurs och 
Omställning, och ska handla om yrkesrollen ”Trotjänare” och det är därför som jag 
skickar det här brevet till Dig. Jag hoppas att Du kan och vill dela med Dig av Dina 
erfarenheter av att vara en trotjänare hos TeliaSonera.   
 
Vem är jag? 
Jag är bosatt i Luleå och har sedan tolv år tillbaka arbetat åt TeliaSonera, där min 
arbetsroll och arbetsuppgifter har varierat från kundservice till utveckling. Under de sista 
åren har jag varit tjänstledig för att studera och i augusti 2005 blev jag övertalig och 
placerades därmed hos TeliaSonera Resurs och Omställning. I slutet av den månaden 
beslutade jag mig för att säga upp mig.  
 
Varför har just Du blivit utvald? 
Idag finns det totalt 91 trotjänare på Telia. Du är en dem som blev trotjänare under 2004 
och har därmed samlat på dig den erfarenhet som jag eftersöker för min studie. Nu skulle 
jag gärna vilja intervjua Dig för att höra mer om hur just Du upplever att vara trotjänare. 
Eftersom att jag är bosatt i Luleå så är det svårt att träffas personligen men jag har 
möjlighet att ringa upp Dig för en telefonintervju som beräknas ta ca 1-1 ½ timme. Har 
jag ditt samtycke så kommer intervjun att spelas in och frågorna som jag kommer att 
ställa följer olika teman enligt följande;  

• tillsättningen av trotjänaren 
• uppdraget som trotjänaren 
• vardagens som trotjänare 
• social kontakt på arbetsplatsen 

 
Vad händer med informationen som lämnas ut under intervjun?  
Dina svar skyddas enligt sekretesslagen vilket innebär den information som framkommer 
såväl under intervjun som under arbetets gång kommer att behandlas konfidentiellt. I den 
slutliga uppsatsversionen kommer materialet presenteras på ett sådant sätt att din identitet 
inte kommer att kunna röjas.  
 
Jag kommer att kontakta Dig inom kort för att höra om Du är intresserad av att delta i 
denna studie. Du är varmt välkommen att ringa eller e-posta för att boka in en tid för 
telefonintervju.  
 
Med vänlig hälsning Helena Larsson  
student vid Luleå Tekniska Universitet 
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Bilaga 3 – Intervjuguide till trotjänarna 
 
Tillsättningen av trotjänaren 
Hur gick det till då du blev trotjänare? 

 Hur och när fick du informationen om vad det innebär? 
 Vilka är urvalskriterierna för att bli en trotjänare? Vad tycker du om det? 
 Fanns det specifika villkor för att bli en trotjänare? Vad tycker du om det? 
 Fick du betänketid för att bestämma dig om att bli en trotjänare? 
 Vad var positivt/mindre positivt med själva tillsättningen av trotjänaren 

 
Varför var arbetsrollen trotjänare intressant för dig? 
 
Fanns det andra alternativ till trotjänaren vid själva tillsättningen?  
 
Uppdraget som trotjänare 
Berätta om ditt uppdrag som trotjänare 

 Hur gick det till då du blev inhyrd? 
 Vem har du som uppdragsgivare hos nu?  
 Har du flera uppdrag samtidigt? 
 Vad är din arbetsuppgift?  
 Är det ett heltidsuppdrag?  
 Hur många uppdrag har du haft sammanlagt och hur långa perioder?  
 Tog det lång tid innan du fick ett uppdrag?  
 Visste du när du tackade ja till trotjänaren vilket uppdrag du skulle få? 
 Känner du att du har möjlighet att själv välja uppdrag? 
 Upplever du att det finns otydligheter i uppdraget? 

 
På vilket sätt rapporteras du status på uppdraget till uppdragsgivaren? 

 Till vem/vilka? Hur ofta sker rapporteringen? 
 Sker det någon form av debitering för uppdraget? Till vem? 

 
På vilket sätt tycker du att uppdraget skiljer sig från tidigare anställningar? 

 Hur känns det att inte veta vad som kommer efter att ett uppdrag är slutfört? 
 
Jämställer du uppdraget med en vanlig anställning?  
 
Deltar du i samma aktiviteter som övrig personal exempelvis produktionsträffar? 
 
Var känner du den starkaste tillhörigheten, hos andra trotjänare i TSO eller hos uppdragsgivaren? Varför? 
 
Tycker du att det du presterar i ditt uppdrag som trotjänare uppmärksammas av uppdragsgivaren och på 
vilket sätt? 

 Genom lönen? Genom mer ansvar? Genom uppmuntran/erkännande från närmaste chef? Genom ett 
mer självständigt arbete? Genom kompetensutveckling? 

 
Finns det något som du upplever positivt/mindre positivt med uppdraget? 
 
Är det viktigt vad andra i din omgivning tycker/anser om uppdraget?  

 Varför i sådana fall? Familjen/vänner? Arbetskamrater?  
 
Hur tror du att andra i organisationen ser på trotjänaren? 
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Vardagen som trotjänare 
Berätta hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? 

 Vad har du vanligtvis för känslor inför ditt arbete när du är på väg dit? 
 Hur planerar du en arbetsdag? 
 Hur är arbetstempot på din arbetsplats? 

 
Berätta vad du tycker är viktigt på din arbetsplats? Varför är det viktigt? 
 
När känner du dig riktigt tillfreds och nöjd med din arbetsinsats? 
 
På vilket sätt har du inflytande över dina arbetsuppgifter?  

 Kan du bestämma hur du utför dem? 
 Kan du bestämma när du ska utföra dem? 
 Kan du bestämma arbetstempot? 

 
Vad tror du att uppdragsgivaren har för förväntningar på dig som trotjänare? 
 
Vad tror du att TSO har för förväntningar på dig som trotjänare? 
 
Upplever du att du kan få stöd/hjälp med dina arbetsuppgifter vid behov? Av vem? 
 
Blev ditt arbete som trotjänare såsom du förväntade dig? Om inte, varför då? 
 
Vad är den största fördelen/nackdelen med att vara trotjänare? 
 
Social kontakt på arbetsplatsen 
På vilket sätt har du kontakt med andra trotjänare på din ort?  

 Om inte, har du kontakt med andra arbetskamrater på din arbetsplats? 
 
På vilket sätt är arbetskamrater viktigt för dig? 

 Trivseln på arbetsplatsen? 
 Ge dig stöd/hjälp? 

 
Kan du i din roll som trotjänare ge stöd/hjälp till dina arbetskamrater? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide till arbetsledare 
 
Berätta om projekt 3T 
 
Berätta vad syftet med trotjänaren är? 
 
Vem är det som bestämmer villkoren för att bli en trotjänare? 
 
På vilket sätt tar ni beslut om en person får bli trotjänare? Vad tar ni hänsyn till? 
 
Vet man resursbehovet i organisationen vid urvalsprocessen? 
 
Varför används speciella urvalskriterier? 
 
Hur strikt är ni med reglerna om urvalskriterierna? 
 
Kan en person bli utlånad utan att vara trotjänare?  
 
När i processen vet man om den här personen kommer att få ett uppdrag? 
 
Hur får ni in uppdragen? 
 
Om jag blir trotjänare, har jag möjlighet att själv ”ragga” uppdrag? 
 
Hur bedömer ni trotjänarens kompetens? 
 
Kan trotjänaren själv bestämma om uppdraget passar? 
 
Vad händer om trotjänaren inte tycker att uppdraget passar? 
 
Varför får trotjänaren ett uppdrag tilldelat istället för att själv ansvarar för att hitta uppdrag? 
 
Får uppdragsgivaren någon information om vad som gäller när trotjänaren tilldelas ett uppdrag? 
 
Finns det någon tidsbegränsning för hur länge trotjänaren kan vara utan uppdrag? 
 
På vilket sätt har ni kontakt med trotjänaren under tiden som uppdraget löper? 
 
Har ni regelbunden kontakt med trotjänaren som inte har något uppdrag? 
 
Hur ser du på trotjänarens anställningsform?  
 
Hanteras personalansvaret på samma villkor som en vanlig anställning? Exempelvis kompetensutveckling, 
utvecklingssamtal, lönesättning osv. 
 
Var i organisationen har trotjänaren sin tillhörighet?  
 
Hur görs bedömningen om trotjänarens framtid? 
 
Är trotjänaren en lösning som ni kommer att använda er av i framtiden eller finns det andra tänkbara 
lösningar? 
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Bilaga 5 – Modell för uppdragskategorin service och administration 
 
Uppdragskategorin service och administration beskriver olika uppdrag med gemensam 

karaktär och är utformad efter nedanstående modell. Informanterna skildrar uppdragets 

arbetsuppgifter som sedan har kategoriserats efter gemensamma egenskaper. Detta har 

sedan sammanfattats i en uppdragskategori, se tabell 4. 

 

Tabell 4. Uppdragskategorin service och administration. 

Kategorisering: Informanterna beskriver arbetsuppgifter: 
Upprepande arbetsuppgifter • Monotonjobb 

• Stereotyp 
• Ibland ensidigt och enahanda 
• Ibland tråkigt 
• Understimulerad 
• Behöver inte vara så kreativ 

 
Fastställda arbetsuppgifter • Litet inflytande över arbetsuppgifter 

• Ingen direkt utmaning 
• Kräver ingen planering 
• Planerar inte sitt arbete 
• Inte så utvecklande 

 
Självständigt och fritt utförande • Sköter oss själva och tar egna initiativ 

• Jobbar väldigt självständigt 
• Fria händer inom givna ramar 
• Självständigt 
• Ingen press 
• Eget ansvar 
• Bestämmer hur och när arbetsuppgifterna ska göras 
• Mer fritt  
• Styr jobbet själv 
• Lägger upp arbetet som du känner 
• Bestämmer hur problem ska lösas 
• Styr arbetstempot själv 

 
Inget beroende av omgivningen • Inget beroende av andra 

• Lugnt – kör i sin egen takt 
• Jobbar i sin egen takt 

 
Normalt – Lågt arbetstempo • Mycket lugnare 

• Inget stressigt jobb 
• Normalt arbetstempo 
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Bilaga 6 – Modell för uppdragskategorin internkonsult 
 
Uppdragskategorin internkonsult beskriver olika uppdrag med gemensam karaktär och är 

utformad efter nedanstående modell. Informanterna skildrar uppdragets arbetsuppgifter 

som sedan har kategoriserats efter gemensamma egenskaper. Detta har sedan 

sammanfattats i en uppdragskategori, se tabell 5. 

 

Tabell 5. Uppdragskategorin internkonsult. 

Kategorisering: Informanterna beskriver arbetsuppgifter: 
Varierande arbetsuppgifter • Ej monotont 

• Mycket omväxlande 
• Stimulerande arbetsuppgifter 
• Utmanande arbetsuppgifter 
• Den ena dagen är inte lik den andra 
• Händer hela tiden nya saker 
• Händer något nytt varje dag 
• Utvecklande 
• Komma in på nya kompetensområden 

 
Ej fastställda arbetsuppgifter • Stort inflytande på arbetsuppgifter 

• Svårt att planera – händer mycket under dagen som 
påverkar 

• Självständigt 
• Otroligt självständigt arbete 
• Självstyrande 
• Tar dagen som den kommer 
• Frihet under ansvar 
• Skapa rutiner som inte finns 

 
Ansvarsfull roll och beroende av omgivningen • Ekonomiskt ansvar 

• Resultatfokuserat 
• Resultatinriktat 
• Påverkar och är delaktig i beslut 
• Påverkar 
• Målstyrt 
• Reser mycket 
• Mycket detaljer 
• Starkt beroende av andra 
• En viss framförhållning 
• Ansvarsfullt 
• Nya bekantskaper 
• Personliga kontakter 
• Jobbar med människor 

 
Normalt – Högt arbetstempo • Varierande arbetstempo 

• Lite stressigt 
• Högt arbetstempo 
• Mycket högt arbetstempo 
• Väldigt påfrestande jobb 
• Mycket pressande jobb 
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Bilaga 7 – Trotjänarens dubbelhet 
 

En sammanfattande beskrivning av individens dubbelhet i rollen som trotjänare. 
 
Individen i rollen som trotjänare:  Individen: 

 
En passande lösning ---------- 

 
 

Fanns valmöjligheten hade jag behållit 
mitt ordinarie jobb eller tagit ett arbete 
utanför företaget. 
 

Alla uppdrag är bra uppdrag ---------- 
 

Ett uppdrag är bättre än att vara 
arbetslös 
 

Uppdragets utformning har mindre 
betydelse 

---------- 
 
 

Det finns en betydande statusskillnad 
mellan olika uppdrag 
 

Känner sig utvald ---------- 
 

Det finns en upplevelse av 
marginalisering 
 

Känner tacksamhet 
 

---------- Är beroende av arbetsgivaren 

Känner tillhörighet hos 
uppdragsgivaren 
 

---------- 
 
 

Tillhörigheten finns där den sociala 
gemenskapen är uppbyggd 
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