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Abstract 
 
The essay deals with human resources and whether or not they should be treated as an asset or 
not for organisations and it focuses primarily on nonprofit sport organisations. Theory and 
empirics show that humans are an important asset in an organisation. The essay focuses on 
applicating the measurement of the value of personnel as an asset to nonprofit sport 
organisations, where the volunteers make up for a big part of the staff. In spite of it being 
donated workforce there are costs to consider in the usage of volunteers, which is proved in 
the empirics of the essay. It is made clear both by volunteers and people responsible for 
volunteers that some compensation, in the form of food and clothes for example, is expected 
by volunteers and these are significant cost to account for. Well-being and the social 
environment in events are shown to be of significance regarding a continued commitment 
from the volunteers and also to maintain a positive and motivating environment. 
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II 

Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar personalekonomi och huruvida mänskliga resurser ska behandlas som en 
tillgång för organisationer eller inte och fokus ligger på ideella idrottsorganisationer. I teori 
och empiri påvisas att människan är en viktig resurs för en organisation. Fokus i uppsatsen 
ligger i att applicera beräkningen av värdet av personalen som en tillgång på ideella 
idrottsorganisationer, där personalen består till stor del av volontärer. Trots att det rör sig om 
donerad arbetskraft existerar ändå kostnader kring volontärer, vilket empirin bevisar. Det 
tydliggörs både av volontärer samt de som ansvarar för volontärer att viss ersättning som 
exempelvis mat och kläder förväntas, vilka är betydande kostnader att kalkylera. Det 
framkommer även att välmående och den sociala miljön kring eventet är av betydande vikt för 
ett fortsatt engagemang samt en positiv och motiverande miljö.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Nilsson och Olve (2013) lyfter fram att det de senaste decennierna har funnits ett ökande 
intresse gällande redovisning och styrning av personalen som en resurs. De förklarar även att 
det är från Human resource costing and accounting som det svenska begreppet 
personalekonomi härstammar. De senaste åren har många organisationer gjort så kallade 
personalekonomiska bokslut, där det exempelvis inkluderas en personalberättelse, 
personalresultaträkning samt personalnyckeltal. Begreppet The intangible asset monitor eller 
på svenska kallad den osynliga balansräkningen uppmärksammas av Nilsson och Olve (2013) 
gällande den personalekonomiska utvecklingen. Begreppet grundar sig i att redovisningen 
bedömdes behöva ske utan finansiella faktorer då den grundas i kunskap, något som är svårt 
att mäta. 
 
Enligt Sharma och Lama (2014) kan Human Resource Accounting fortfarande betraktas som 
en ny terminologi inom redovisning och förvaltningsstudier men dess ursprung går tillbaka till 
slutet av 1600-talet när ekonomen Sir William Petty försökte uppskatta det monetära värdet 
av befolkningen i England år 1681. Strävan efter den externa företagsredovisningen av 
mänskliga resurser har hänförts av HR-experter sedan slutet av 1960-talet när RG Barry 
Corporation, en fritids-skotillverkare i Columbus, Ohio (USA), inkluderade personal som en 
tillgång för första gången i sin balansredovisning. Sedan dess har många forskare bidragit till 
olika aspekter av mänsklig resursredovisning poängterar Sharma och Lama (2014). 
 
Flamholtz, Bullen och Hua (2002) beskriver att Human Resource Accounting (HRA) 
initierades under början av 1960-talet då det väcktes intresse från flera olika håll gällande att 
hantera personalen som en tillgång. Under den senare delen av 1960-talet så började steg två 
av fem i vilket forskningen började ta fart. Grundläggande akademisk forskning genomfördes 
för att utveckla och bedöma giltigheten i möjliga modeller som används för att mäta 
kostnaden och värdet på mänskliga resurser. Under denna period började det genomföras 
experimental forskning inom verkliga organisationer. Det var då begreppet HRA först kom att 
användas, då i en artikel där författarna analyserade bristerna i att behandla kostnader kring de 
anställda som utgifter snarare än tillgångar. Då drogs slutsatsen att HRA främst ska användas 
som ett managementverktyg (Flamholtz et al. 2002). Under 1970-talet fortsatte utvecklingen 
med fokus på tillväxten av forskningen och dess metoder. Det var under denna period som 
HRA började erkännas på riktigt och det ansågs vara dramatiskt och innovativt, dock uppstod 
även kritik. En invändning låg i att HRA ansågs kommunicera ett ägande eller en kontroll 
över de anställda. Vidare forskning visade dock att HRA hade en betydande effekt på beslut 
gällande aktieplaceringar. Det visade sig även att företag som inkluderade HRA visade ett 
mer korrekt förutspått årsresultat (Flamholtz et al. 2002). I slutet av 1970-talet så började 
intresset för forskning inom HRA att dala och fokusen skiftade till användningen inom 
management. Under 1980-talet så började intresset åter igen väckas och så fortsätter det än 
idag. 
 
Cherian och Farouq (2013) menar att Human Resource Accounting helt enkelt är en process 
för att identifiera och mäta data gällande mänskliga resurser och för att kommunicera denna 
information till berörda parter. Från denna definition, skulle vi inse att det innebär att HRA 
inte bara handlar om mätningen av uppgifter gällande placering, utbildning och utveckling av 
medarbetare, utan att det även involverar utvärderingen av finansiella villkor för människorna 
i organisationen. 
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Flamholtz, Bullen och Hua (2002) menar att HRA främst har tre funktioner. En är att ge 
information i siffror angående kostnad och värde på människor som företagets tillgång. En 
annan är att fungera som ett analytiskt verktyg som hjälp i beslutsfattande och den tredje är 
för att motivera beslutstagare att adoptera ett HR-perspektiv. 
 
Konkurrenskraft och tillväxtskäl ligger oftast till grund för det stora intresset för utveckling av 
styrning och redovisning och nya modeller som fokuserar på personalresurser. I vissa länder, 
inklusive Sverige, har det även funnits ett arbetsmiljöperspektiv (Nilsson & Olve 2013). 
 
Stanko, Zeller och Malena (2014) nämner att det finns ett flertal metoder inom HRA, dock 
ingen tillförlitlig nog för att sättas som standard, och poängterar att det finns två kategorier 
som är framstående. Dessa är kostnadsfokus och värderingsfokus men de påstår att även om 
metoderna innehåller många bra teoretiska koncept så är det svårt att hitta organisationer som 
använder dessa fullt ut idag. Stanko et al. (2014) drar slutsatsen att även om det ligger i tiden 
att inse att personalen ger ett enormt värde till organisationen så finns det i dagens läge ingen 
tillräcklig metod för just personalkalkylering. De benämner att den mänskliga faktorn och den 
fria viljan är faktorer som komplicerar utvecklandet av bra metoder. 
 
Flamholtz, Bullen och Hua (2002) uttrycker att vidare studier behöver göras gällande hur 
HRA-tekniken kan utvidgas och anpassas till ett mått som passar på flera olika typer av 
intellektuella tillgångar. Interna ledningsbeslut kan möjligtvis förbättras. Boyd och Gessner 
(2013) talar dock om att fokus inom HR bör ligga på personalens välmående och i att visa på 
att företaget bryr sig om sin personal. De framhäver även att trots att det har setts ett växande 
intresse inom socialt ansvarstagande så är det fortfarande något som organisationer behöver 
arbeta med för att nå en miljö med välmående anställda.  
 
En ideell förening har enligt Bolagsverket.se (2015-06-04) till ändamål att främja andra 
intressen än medlemmarnas ekonomiska, som exempelvis ideella syften, om detta sker genom 
ekonomisk verksamhet (exempelvis hemslöjdsföreningar) eller genom annan verksamhet 
(exempelvis idrottsföreningar). 
 
Waikayi, Fearon, Morris och McLaughlin (2012) talar om att forskning har visat på att 
människors vilja att arbeta som volontär ofta grundar sig i olika anledningar så som sociala 
samspel, att kunna bidra till samhället samt för självuppfyllelse. De anser även att ledarens 
förmåga är väsentlig när det kommer till att skapa en vänlig och positiv attityd mot volontärer. 
Ariza-Montes, Roldán-Salgueiro och Leal-Rodríguez (2015) påvisar en ökad trend inom 
volontärarbete som grundar sig i att personens politiska och sociala engagemang i sin 
omgivning har en större påverkan på beslutet att ställa upp som volontär än villkoren i 
arbetsuppgifterna.  
 
Okun och Schultz (2003) anser att när ålder ökar så minskar karriärmotivationen inom 
drivandet att vilja arbeta som volontär men i att den minskningen för med sig en ökning 
gällande de sociala motiven. Med tanke på typen av volontärarbete i ideella 
idrottsorganisationer, jämfört med äldre volontärer, kan de yngres tillfredsställelse ligga mer i 
relationerna med ledare och/eller deltagare då de ofta förväntar sig att få lite träning och 
praktiska erfarenheter i utbyte. 
 
Bang (2015) poängterar hur viktigt det är att reflektera över de faktorer som påverkar 
volontärernas trivsel och avsikter att stanna inom organisationen, främst med tanke på 
volontärernas ekonomiska värde. Med tanke på att syftet med ideella idrottsföreningar är 
välgörande eller att nå och sprida gemenskap inom sporten och inte för att göra ekonomisk 
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vinning för aktieägare, så förlitar de sig till stor del på volontärernas frivilliga insatser. Bang 
(2015) framställer volontärer som en avgörande faktor inom ideell verksamhet.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Nilsson och Olve (2013) så finns det idag ett ökande intresse kring personalekonomi 
och hanteringen av personal som en tillgång. Det framhävs även tydligt av Flamholtz et al. 
(2002) som påstår att forskningen som hade sin början på 1960-talet har dalat av för att nu de 
senaste decennierna åter börjat intressera samhället och organisationer.  
 
HRA är enligt Cherian och Farouq (2013) en process för att kunna hantera och beräkna de 
mänskliga resurserna som finns inom ett företag för att sedan förmedla det till organisationens 
intressenter. Stanko et al. (2014) lyfter fram att det finns ett antal olika sätt att beräkna HRA 
men ingen metod välutvecklad nog för att sättas som standard. Det framhävs dock att två 
kategorier är mer etablerade än andra, dessa är kostnadsfokus och värderingsfokus. 
Svårigheten kring kalkylering av den mänskliga tillgången verkar dock ligga i det faktum att 
människor besitter en fri vilja, de själva väljer var de vill arbeta och hur engagerade de 
kommer att vara varje dag. Med denna teori som grund kan en förståelse ses för vad Boyd och 
Gessner (2013) talar om gällande att lägga fokus på personalens välmående och visa att 
företaget bryr sig.  
 
En ökad problematik kring HRA verkar existera inom ideella organisationer där det ofta 
handlar om personal utan lön, alltså volontärer som frivilligt ställer upp för att bidra med tid 
och arbetskraft under exempelvis ett idrottsevenemang. Inom dessa ideella 
idrottsorganisationer poängterar Bang (2015) att det är extra viktigt att lägga fokus på 
välmående och en positiv arbetsmiljö. 
 

1.3 Problemformulering och syfte 
 
Frågeställningar 
 
Hur beräknas personal som en tillgång? Samt hur kan en sådan metod appliceras på volontärer 
inom idrottsevenemang?  
 
Uppsatsens syfte är att få en tydligare förståelse för hur organisationer kan beräkna sin 
personal som en tillgång, för att sedan applicera det på volontärer på idrottsevenemang. 
Denna uppsats kan vara till hjälp för arrangörer av idrottsevenemang i arbetet med att skapa 
en så värdefull upplevelse som möjligt för sina volontärer samt motivera dem på bästa sätt. 
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2 Metod 

2.1 Metoddesign 
Då syftet med uppsatsen ligger i att nå en ökad förståelse så menar Alvesson och Sköldberg 
(2008) att en abduktiv ansats anses forma metoden. De belyser att under den abduktiva 
processen så justeras både empiri och teori för att successivt mötas i analys vilket leder till 
uppsatsens slutsatser. I denna uppsats har teorin och empirin arbetats fram samtidigt, vilket 
stämmer överens med den abduktiva processen. 
 
Backman, Gradelli, Gradelli och Persson (2012) reflekterar kring svårigheten att välja mellan 
en kvantitativ och en kvalitativ metod. Kvantitativt berör det som är mätbart och som går att 
presentera i siffror, statistik och en vilja att förklara och förutsäga är vanligt förekommande 
inom kvantitativa metoder. Kvalitativt handlar om ett intresse i något, vilka egenskaper något 
har och att syftet är ofta att nå en förståelse för ett ämne. Samma liknelse drar Bryman och 
Bell (2007) gällande skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Då uppsatsens fokus 
ligger i att nå en förståelse för värdet av volontärer och om det existerar en kostnad för 
organisationen trots att det handlar om donerad arbetskraft utan ekonomisk ersättning, så 
används det i denna uppsats en kvalitativ metod.   
 
Då fokusen i empirin ligger på deltagande under U19-VM i innebandy i Helsingborg 2015 
kan studien enligt Bryman och Bell (2007) beskrivas som en fallstudie. En instrumentell 
fallstudie har fokus på ett fall som medel för att få en förståelse av en mer generell 
frågeställning (Bryman & Bell 2007). Det representativa eller typiska fallet, används när det 
strävas efter att studera ett exempel på en vardaglig situation eller en vanligt förekommande 
organisation. 
 
Val av respondenter och fall: ett idrottsevenemang förlagt över fem dagar, vilket kräver 
volontärer både utifrån och lokalt samt på varierande positioner. Undersökningen har 
genomförts på ansvariga med varierande erfarenheter samt volontärer som deltagit under 
idrottsevenemanget. Undersökningen har utförts genom ställda frågor till ett tjugotal 
volontärer samt tre personer som har arbetat med rekrytering/samordning av volontärer, dessa 
tre personer benämns som ansvariga i uppsatsen. 
 
Beställare/uppdragsgivare av evenemanget var International Floorball Federation (IFF). 
Ägaren av VM som genomförs i Sverige är Svenska innebandyförbundet och de genomför 
sina evenemang tillsammans med ett flertal medarrangörer, som i fallet U19-VM i 
Helsingborg 2015 bestod av Skånes innebandyförbund, FC Helsingborg, Helsingborg Arena 
och Helsingborg Stad. Representanter från Svenska innebandyförbundet och dessa 
medarrangörer utgjorde projektledningsgruppen.  
 
 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Primärdata 
I denna studie behandlas primärdata, vilket Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) anser vara 
direkt data som aktivt samlas in av exempelvis respondenter, från observationer eller genom 
att mäta data under undersökningens gång. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) så 
anses intervjuer vara en metod där frågor ställs muntligt i närvaro av respondenten. I fall där 
frågorna skrivs ner och skickas till respondenterna definieras det som en enkät.  En 
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problematik i uppsatsen ligger i att det från början utformades intervjufrågor med avsikt att 
ställa dessa muntligt direkt till respondenterna.  På grund av tidsbrist hann inte respondenterna 
intervjuas personligen och det resulterade i att frågorna fick skickas via e-mail och 
undersökningen betraktas därför som en enkät. 
 
Frågorna till volontärerna har grundats i avsikten att ta reda på vad som driver dem att ställa 
upp, hur de ser på att det inte är ett avlönat jobb, om det förväntas någon form av ersättning 
samt vad som får dem att återkomma och känna sig motiverade att prestera under sin tid som 
volontär. Frågorna till personerna som arbetat med rekrytering/samordning av volontärerna är 
baserade på syftet att undersöka främst vilka kostnader som är associerade till donerad 
arbetskraft samt hur hanteringen av personalen/volontärerna ser ut. Frågorna grundades i 
faktorerna värde, kostnad samt vård av personal.  
 
Frågor att ställa till volontärer: 
 

1. Var detta första gången du ställde upp som volontär? Om inte, hur många gånger har 
du varit volontär tidigare? 

2. Vad fick dig att första gången ställa upp som volontär? 
3. Vad gjorde att du ville ställa upp igen? 
4. Kommer du att vilja ställa upp igen efter detta evenemang? Om inte, varför? 
5. Vad betyder det för dig att det inte är en anställning med lön? 
6. Vad motiverar dig att göra ett bra jobb som volontär? 

 
Frågor att ställa till ansvariga: 
 

1. Vad upplever du är den största utmaningen när det gäller att rekrytera volontärer? 
2. Hur gör du för att motivera volontärer? 
3. Hur stor betydelse har volontärer för ditt evenemang? 
4. Vilka kostnadsposter ser du kring användandet av volontärer? 

 
Efter genomförd undersökning hade vi en tilläggsfråga till de ansvariga. På grund av tidsbrist 
besvarades denna endast av en av de tre ansvariga. Frågan var: 
 

• Hur ser du på möjligheten och troligheten att volontärer sprider vidare information om 
sin upplevelse till vänner och bekanta, som en form av word-of-mouth inför 
kommande evenemang? 

 

2.2.2 Urval 
Urvalet av respondenter grundades i tillgänglighet, ett urval som Jacobsen (2002) benämner 
som bekvämlighetsurval. Urvalet innebär att den avgörande faktorn gällande respondenter i 
detta fall var att volontärerna deltog under U19-VM i innebandy i Helsingborg 2015 och var 
villiga att ställa upp i undersökningen.   
 
Då det uppstod tidsbrist under evenemanget saknades möjligheten att ta tid till att intervjua 
volontärerna och frågorna skickades därför till dessa efter att evenemanget genomförts. 
Motivationen till att ändå fråga dessa volontärer grundades i att flertalet av volontärerna redan 
samtyckt till att delta i undersökningen samt att evenemanget var färskt i minnet hos 
respondenterna då undersökningen genomfördes veckan efter evenemangets slut. Jacobsen 
(2002) lyfter fram en reflektion kring förpliktelse och antyder att det i vissa fall kan vara så att 
respondenterna känner sig relativt lite förpliktade när frågorna besvaras. En konsekvens av 
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detta kan då vara att respondenterna svarar utan ordentlig eftertanke och att det därför inte blir 
ett fullt ärligt svar. Vidare poängterar Jacobsen (2002) att respondenten även skulle kunna 
svara strategiskt i undersökningen och då ha ett intresse i att svara oärligt. De ovanstående 
faktorerna är aktuella i denna undersökning och berörs därför i en reflektion, de påverkar dock 
inte undersökningen i den grad att det leder till några direkta problem i att kunna redovisa ett 
resultat. 
 
Gällande antalet respondenter så grundades urvalet med avsikten att genomföra intervjuer, en 
enkätundersökning bör enligt Jacobsen (2002) besvaras av 100 respondenter för att den ska 
ses som bidragande till en givande analys. I detta fall skedde dock förändringen från intervju 
till enkät i ett för sent skede för att en ändring i antalet respondenter skulle kunna göras inom 
tidsramen för uppsatsen. Denna reflektion beaktas i värderingen av undersökningen, dock så 
läggs vikt på att frågorna genererade öppna svar och en tydlig kontakt funnits där följdfrågor 
enkelt kunde ställas mellan respondenterna och undersökarna, en aspekt som var önskvärd i 
undersökningen. 
 

2.3 Validitet och reliabilitet 
 
Enligt Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) handlar begreppet reliabilitet om 
mätmetodens förmåga att stå emot slumpmässiga fel och begreppet validitet handlar om att 
mätningen verkligen berör det som mätningen är avsedd för. Christensen et al. (2010) betonar 
att för att en mätning ska kunna klassas som reliabel måste samma resultat kunna uppnås när 
samma mätmetod används vid upprepade tillfällen. Uppsatsens Reliabilitet är relativt hög då 
undersökningen inte etablerade särskilt varierande svar, utan respondenterna gav relativt 
liknande svar. Validiteten hade önskvärt kunna vara högre, då den kan upplevas lite lägre i 
och med det låga antalet respondenterna främst gällande volontärer.  
 
 

2.4 Metodkritik 
Bryman och Bell (2007) lyfter fram ett flertal olika kritiska funderingar gällande den 
kvalitativa forskningen. En av dessa funderingar är problematiken kring subjektivitet, att 
resultaten i allt för stor utsträckning bygger på undersökarnas uppfattning om vad som är 
viktigt och betydelsefullt samt även på det nära och personliga förhållande de etablerar med 
respondenterna. Svårigheten att replikera undersökningen är ytterligare ett potentiellt problem 
då det i tolkningen och insamlingen av data kan finnas ett flertal dolda kopplingar till 
undersökarna. Ett tredje problem är generalisering då det handlar om empiri från ett så pass 
litet urval ur populationen och under ett specifikt tidsperspektiv. Bryman och Bell (2007) 
lyfter fram vikten i att generaliseringen sker med bas i teorin när det är något som efterfrågas i 
en undersökning. Deras sista kritiska aspekt handlar om en brist på transparens, vilket innebär 
tydliggörandet av hur en undersökning konkret planerades och genomfördes.  
 
 

2.5 Etiska aspekter 
Jacobsen (2002) poängterar att en reflektion bör göras gällande om den information som ska 
undersökas är känslig. När det kommer till etiska aspekter som undersöks finns det tre 
grundkrav som måste uppnås. Det första av dessa är informerat samtycke, respondenterna 
som ställer upp i undersökningen ska veta om de möjliga risker som kan uppstå i samband 
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med undersökningen. Respondenterna ska frivilligt ställa upp, dock bör det reflekteras över 
att även om de har ett fritt val så kan de uppleva en skyldighet att ställa upp. Det andra kravet 
är att de personer som ställer upp i undersökningen har rätt till sitt privatliv, det är en hänsyn 
som måste tas under undersökningen. Att bli korrekt återgiven, alltså att svaren så korrekt 
som möjligt blir återgivna är betydande för att uppfylla det sista kravet (Jacobsen 2002). I 
denna undersökning kan det hos respondenterna ligga en oro i en tro om att frågorna måste 
besvaras bra då det kan handla om personer med avsikt att ställa upp igen som volontär och 
som därför inte vill uttrycka för mycket negativ kritik kring evenemanget. Denna 
undersökning berör inte känslig information, trots det benämns inte volontärerna vid namn 
utan förblir anonyma. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Människan som en resurs/tillgång 
Human Resource Accounting är ett försök att identifiera och rapportera de investeringar som 
gjorts av organisationer för mänskliga resurser som för närvarande inte redovisas under 
konventionell redovisningspraxis. I huvudsak är HRA ett informationssystem som hjälper 
organisationer att ta rationella beslut om investeringar i mänskliga resurser. Human Resource 
Accounting har definierats av olika forskare och välrenommerade institutioner på olika sätt 
(Sharma och Lama 2014). 
 
Stanko, Zeller och Malena (2014) menar att det anses som en konventionell visdom i 
näringslivet att de flesta företag ser de anställda som sin viktigaste tillgång. Denna distinktion 
betyder dock inte att humankapitalet kan redovisas på ett korrekt sätt. Att helt enkelt 
kategorisera en egen regi är inte ett tillräckligt effektivt medel för att mäta humankapitalet. 
Stanko et al. (2014) påstår att trots många försök under de senaste århundradena, har revisorer 
och forskare misslyckats med att formulera ett effektivt sätt att fånga det sanna värde som en 
anställd har för ett företag. De uttrycker att personalavdelningar inte bara skulle kunna göra 
betydligt enklare ekonomi- och personalbeslut, utan även att ledningen, långivare och 
investerare skulle få en mycket bättre förståelse för ett företags finansiella hälsa för att göra 
beräkningar i beslutsfattandet.  
 
Cherian och Farouq (2013) lyfter även de fram att HR-utövare idag är överens om att de 
anställda är värdefulla tillgångar och anses viktigare än materiella och fysiska tillgångar i 
organisationer. Vidare är HR-ansvariga i allmänhet överens om att tillgångarna mätt i ett 
fysiskt värde bör redovisas i de finansiella rapporterna för organisationen men att detta inte 
rekommenderas för humana tillgångar inom rapporteringen.  
 
Under det senaste decenniet har det gjorts flera studier inom personalredovisning (HRA) som 
fokuserat på ett brett och varierat utbud av forskningsproblem (Cherian och Farouq 2013). 
Till exempel har forskare kopplat samman HRA-åtgärder med fast eller organisatorisk 
prestanda. Även om flera artiklar har diskuterat betydelsen av HR-redovisning i 
organisationers prestanda har forskning ändå inte visat att HR-tillgångar är avgörande för att 
skapa värde i organisationer. Cherian och Farouq (2013) lyfter fram att Human Resource 
Accounting kan anses vara "processen att identifiera och mäta data i samband med mänskliga 
resurser och kommunicera denna information till berörda parter". Från denna definition 
poängteras att det kan erkännas att HRA inte bara berör mätningen av uppgifter i samband 
med placering, utbildning och utveckling av anställda, utan också utvärderingen av 
människors finansiella ställning inom en organisation. 
 
Human Resources är en av de största tillgångarna i en organisation, tyvärr finns det ingen 
rättslig reglering att följa gällande hanteringen av ämnet i organisationens årsredovisning 
(Cherian & Farouq 2013). Enligt forskare och HRA-experter är värderingen av human 
resources misslyckad. Detta påstås bero på att det anses felaktigt att behandla människor som 
tillgångar. För att korrekt utföra HRA i praktiken måste förespråkarna vara medvetna om två 
viktiga aspekter, först måste de vara tydliga om hur deras förklaring fungerar och de måste 
även visa hur det fungerar med andra verk och accepterade teorier (Cherian & Farouq 2013). 
Tillgångar bör leda till framtida intäkter för revisorer och ska kunna styras av organisationen. 
När det gäller mänskliga resurser har det faktiska eller marginella flödet som tillskrivs 
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inkomsten felaktiga HR-värden som inte kan accepteras av revisorer och andra finanschefer 
(Cherian & Farouq 2013). 
 
Theeke och Mitchell (2008) åsyftar att den effekt personal har på företagets värde kan 
beräknas som det nuvarande värdet av alla framtida oundvikliga mänskliga resurskostnader, 
inklusive löner, förmåner samt föreskrivna villkor för fordringar såsom stämningar som 
härstammar från mänskliga resurser. Företagen utbyter framtida åtaganden för att attrahera, 
behålla och motivera arbetskraft, såsom personalpolitik, metoder och rutiner som orsakar 
skulder. Tidigare forskning tyder enligt Theeke och Mitchell (2008) på att kostnaderna för 
mänskliga resurser är betydande och att dessa resurser samtidigt som de är svåra att värdera 
har analytiker urskilt skillnader i personalresurskostnader och att de faktiska 
ansvarsförbindelserna påverkar både företagets risk och värde. 
 
Det har enligt Theeke och Mitchell (2008) gjorts tre viktiga iakttagelser gällande mänskliga 
tillgångar. Den första är nuvärdet av de mänskliga resurskostnadera som i genomsnitt ungefär 
är lika med fasta tillgångar och därför betydande. Den andra är att hävstångseffekten från att 
kapitalisera föreliggande värdet av framtida mänskliga resurskostnader är positivt korrelerade 
med fast risk. Den tredje iakttagelsen är att marknaden verkar värdera företag som om det 
finns ett värde i överskott av mänsklig resurskostnad. Detta stödjer en slutsats i att en 
människas ansvarsresursmodell är en rimlig strategi och speglar den ekonomiska verkligheten 
medan den ansluter sig till den konservativa traditionen att värdera tillgångar till 
anskaffningsvärde. Mänskliga resurser som en bland många immateriella tillgångar är kanske 
de mest oroande att mäta. Immateriella tillgångar har ofta positiva återkopplingseffekter, det 
vill säga att tillämpa dem på ett område kan faktiskt öka avkastningen på annat håll och 
därmed resultera i nätverksförmåner. Anställda som tränas idag kan i sin tur utbilda övriga 
anställda vid ett senare tillfälle (Theeke & Mitchell 2008). 
 
Cherian och Farouq (2013) talar om humankapital som en bland flera immateriella tillgångar 
och den som kanske är svårast att beräkna. Immateriella tillgångar har ofta konstruktiva 
svarskonsekvenser, det vill säga att använda dem på ett område kan i själva verket öka 
fördelarna i ett annat område. Detta benämns som nätverksfördelar, exempelvis kan den 
personal som för närvarande får utbildning i fortsättningen träna annan personal. 
 
Mänsklig resursredovisning anser Theeke och Mitchell (2008) möjlig att jämföras med 
marknadsvärdering. Medan revisorer idag kan vara villiga eller inte att idag stå för framtida 
arbete, känner revisorer redan igen vissa skulder som härrör från framtida kostnader. Studier 
har visat att ett samband mellan fast värde och nuvärdet av mänskliga resurskostnader och 
införlivandet av denna information i bokslut, om så bara i noterna, skulle ge användbar 
information till externa analytiker. 
 

3.2 Att mäta och beräkna människan/personalen som en tillgång 
Todea och Mihaltan (2013) poängterar att enligt nationella och internationella personer inom 
redovisning, går personalresurser inte att tillämpa inom alla kriterier för att nå full bekräftelse 
i balanstillgångarna. Även om de är viktiga resurser för varje enhet, så är de inte resurser som 
kan styras av det, eftersom varje person är fri att välja arbetsplatsen där de vill vara aktiv. 
Användningen av arbetskraften genererar betydande kostnader för organisationen och 
komponenterna i humankapitalet kan ses som kostnader för en period, kostnader som till slut 
kommer att påverka resultatet. 
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Stanko et al. (2014) poängterar att många faktorer, bland annat utbildning, intelligens, inre 
och yttre relationer och motivation, har erkänts som väsentliga i humankapitalet. Det är att 
bestämma hur stor varje roll spelar som komplicerar saken. Dessutom tillkommer det faktum 
att individer har en fri vilja, en faktor som ytterligare komplicerar frågan. De kan välja hur 
mycket eller hur lite ansträngning de vill lägga ner på sitt arbete. Trots svårigheten att 
kvantifiera varje anställds värde så är just den beräkningen avgörande för tillgångsredovisning 
av personal. Stanko et al. (2014) påstår att här spelar stark, tydlig och kontinuerlig 
rapportering en viktig roll. Utan att korrekt förmedla det värde som uppmätts på rätt sätt kan 
intressenter och beslutsfattare inte få ett värde från hela processen. Det är en svår process och 
ingen tydlig effektiv metod har framtagits, detta beror till stor del på just den fria vilja som 
människor besitter enligt Stanko et al. (2014). 
 
Stanko et al. (2014) talar om immateriella tillgångar, vilka är icke-monetära tillgångar som 
inte har en fysisk form, de kan inte ses, beröras och kan inte fysiskt mätas. Dessa immateriella 
tillgångar talar även Sharma och Lama (2014) om. Goodwill, intellektuellt kapital, design, 
nya processer och humankapital är alla exempel på immateriella tillgångar. Eftersom de inte 
har fysisk substans, är immateriella tillgångar ofta svåra att mäta och omfattar komplicerade 
mätningar och beräkningar. Även om de skiljer sig från finansiella tillgångar som värdepapper 
och fysiska tillgångar som fastigheter, maskiner, utrustning och mark, betyder det inte att 
immateriella tillgångar är mindre viktiga än ekonomiska eller materiella tillgångar. I själva 
verket är det ofta just immateriella tillgångar som skiljer ledande företag från sina 
konkurrenter (Stanko et al. 2014). 
 
Inom immateriella tillgångar, har enligt Stanko et al. (2014) undergrupper identifierats - 
humankapital och strukturkapital. Humankapital avser anställda och de attribut som de bidrar 
med till en organisation, som utbildning, erfarenhet, expertis och flexibilitet bland många 
andra. Det är viktigt att representera anställda inom kapitalförvaltningsredovisning som 
mänskliga tillgångar snarare än hur de har redovisats som en kostnad. Stanko et al. (2014) 
talar om olika beräkningsmetoder inom humankapital, anskaffningsvärdesmetoden, 
ersättningskostnadsmetoden, anbudsmetoden, standardkostnadsmetoden samt 
kostnadsfördelsmetoden. Även Sharma och Lama (2013) nämner ovanstående metoder som 
aktuella och användbara.   
 
Anskaffningsvärdesmetoden, som enligt Stanko et al. (2014) är en av de mest välkända 
metoderna, beräknar värdet av de mänskliga tillgångarna till följd av anskaffningsvärdet. 
Dessa kostnader inkluderar rekrytering, uthyrning, utbildning, löner och förmåner bland annat 
och som med andra humana tillgångsredovisningsmetoder finns det en stor del uppskattning 
inblandad, särskilt i bestämmandet av service-tidsaspekten. Dessutom finns det en 
underliggande antagandet att valutan är stabil, vilket det inte är. Denna metod mäter 
kostnaden för en organisation men inte värdet av den anställde för organisationen (Stanko et 
al. 2014). 
 
Ersättningskostnadsmetoden är relativt okomplicerad. Den bestämmer de ekonomiska 
konsekvenserna av att ersätta den anställde, det inkluderar rekrytering, val, kompensation, och 
utbildning, samt inkomstbortfall under perioden (Stanko et al. 2014). Det kan också handla 
om att byta ut en specifik aspekt av den anställdes ställning. Även om det är lätt att beräkna, 
saknar ersättningskostnadsmetoden djup i sin analys, vilket är anledningen till det visar sig 
otillräcklig gällande att exakt kunna bestämma arbetstagarens värde. 
 
Anbudsmetoden innebär enligt Stanko et al. (2014) alternativkostnaden och hur det relaterar 
till bristen på resurser i ett bolag. Budgivning sker mellan avdelningarna och den fastställda 
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intjäningspotentialen för varje anställd kapitaliseras sedan av bolaget och behandlas som en 
kapitaltillgång. Det huvudsakliga problemet med denna metod ligger enligt Stanko et al. 
(2014) i att den förutsätter att de människor som gör budgivningen är behöriga i deras 
budgivning och den erbjudna lönen inte grovt överskattas eller underskattas gällande det 
verkliga värdet av den anställde för organisationen. Konkurrensaspekten kan också leda till en 
övervärdering genom att höja värdet av en anställd (Stanko et al. 2014). 
 
I standardkostnadsmetoden beräknas kostnader för rekrytering, anställning, utbildning, och 
utveckling av medarbetare årligen. Den totala standardkostnaden förutses att värdera alla 
företagets personalresurser. Detta tillvägagångssätt producerar bara ett totalt värde och 
misslyckas med att tilldela värde till enskilda anställda. Eftersom det bara ger en total kostnad 
är uppgifterna inte till stor hjälp gällande fattandet av beslut som inte involverar hela 
organisationen (Stanko et al. 2014).   
 
Kostnads- och intäktsmetoden innefattar två beräkningar, den totala nyttan den anställde ger 
företaget samt förmånerna företaget tillhandahåller den anställde, såsom lön och fördelar, 
beräknas (Stanko et al. 2014). Skillnaden mellan de fördelar den anställde ger företaget och 
det företaget ger arbetstagaren är det verkliga värdet för den anställde. Kostnads- och 
intäktsmetoden innebär alltför mycket subjektivitet och misslyckas med att känna igen 
framtida konsekvenser och är därför begränsad i sin applikation (Stanko et al. 2014).  
 
Lön och övriga förmåner spelar också en viktig roll vid fastställandet av en anställds värde, 
särskilt i ett tillvägagångssätt där den anställdes värde och kostnader är förknippade. Lön och 
förmåner är investeringar som är förknippade med den förväntade avkastningen för den 
anställde. Ju större skillnaden mellan värdet och kostnaden är, desto bättre investering i 
bolaget. Detsamma gäller för rekrytering och utbildning av kostnader i samband med att i 
första hand erhålla en anställd. Den anställdas värde fångas främst genom prestation i sin roll, 
men även svårare faktorer som omdömen från chefer och annan data; till exempel 
försäljningssiffror för en säljare eller resultat för IT-professionella måste kvantifieras och 
beaktas (Stanko et al. 2014). 
 
Stanko et al. (2014) anser att det inte råder någon tvekan om att de anställda ger ett enormt 
värde till sina respektive organisationer samt att de späder arbetskraften som håller världen 
och dess ekonomi igång, vilket kan ses i att undersöka historien och betydelsen av mänsklig 
tillgångsredovisning. Detta värde är emellertid inte lätt att mäta eller redovisas och utgör 
problemet med frågan "hur kan vi redogöra för vår viktigaste tillgång?". Ingen metod är enligt 
Stanko et al. (2014) korrekt nog att användas som en standard för den finansiella 
rapporteringen.  
 
Cherian och Farouq (2013) nämner ”The Stochatic Rewards Valuation Model” vilken består 
av ett femstegsförfarande som börjar med att beskriva den tjänst eller det institutionella bidrag 
som en person kan hålla i anläggningen. Nästa steg är att bestämma värdet av varje post till 
etablering, servicetillståndsvärden som kan mätas genom att använda flera sätt som pris, 
kvantitet, strategi eller intäktsperspektivet.  Sedan mäts individens förväntade vistelse i 
tjänsten och personalens rörliga sannolikhet eller sannolikheten för individens sannolika 
position de kommande åren beräknas utifrån arkiverad statistik. Det sista steget berör de 
förväntade kassaflödena under de kommande åren och  frågan om individen kommer att 
producera. 
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Cherian och Farouq (2013) betonar att erkänna och förklara uppfattningar om mänskliga 
resurser är praxis inom olika organisationssektorer i Storbritannien. Ett antal anser att det är 
mätning av mänskliga resurser som är avgörande för organisationer. Emellertid förväntas det 
att en liten eller stor förbättring kommer att ske i de mätningsmetoder som finns för de 
mänskliga resurserna inom de kommande åren. Detta beror på följande skäl: osäkerheter och 
känsligheter i rapporteringsområden, mindre noggrannhet i nuvarande mätmetoder och brist 
på organisatoriskt stöd. 
 

3.3 Att vårda mänskliga tillgångar 
Boyd och Gessner (2013) lyfter fram en analys som visar att prestationsmått bör omvärderas 
av chefer och HR-personal om de strävar efter att utveckla socialt ansvarstagande 
organisationskulturer som bryr sig om välbefinnande hos sina anställda. Med det senaste höga 
intresset för socialt ansvarstagande inom HR, finns där fortfarande många sätt för HR-proffs 
att bidra till kulturer som stödjer organisatoriska mål och begränsa fokus på medarbetarnas 
välbefinnande. Fokus på anställdas välbefinnande är viktigt eftersom gemensamma åtgärder 
av välbefinnande (till exempel jobbtillfredsställelse) har visat sig sammanställas med många 
positiva konsekvenser för både organisationen och den enskilde, poängterar Boyd och 
Gessner (2013). Framför allt prestationsmått tenderar att vara väldigt fokuserade på den 
anställdes bidrag till att uppnå de mål och resultat företaget eftersträvar och därför ger aktuell 
prestanda som metriska ramar och metoder lite för att visa medarbetarna att organisationen 
bryr sig. 
 
Hur viktigt det är att reflektera kring och lägga vikt på personalens välmående talar även Wu, 
Wang och Tang (2014) om med fokus på volontärer inom idrottsevenemang. De lyfter fram 
att stöd från andra är den främsta faktorn till att öka källan av välmående bland volontärer 
inom idrottsevenemang. Även emotionellt och instrumentellt stöd samt bra och tydlig 
information är andra viktiga och påverkande faktorer.    
 
Boyd och Gessner (2013) lyfter fram Kaplan och Nortons (1992) balanserade styrkort 
(finansiellt, kund, interna operativa och lärande tillväxtkriterier) som det styrkort som är 
passande gällande mätningen av prestandan hos mänskliga resurser i en organisation. HR-
prestandans styrkort är uppdelad i flera sektioner som var och en innehåller flera typer av 
statistik, med betoning på att uppnå organisatoriska resultat snarare än att inrikta sig på de 
anställdas oro. Majoriteten av mätetal fokuserar på kvantitativa och ekonomiska åtgärder som 
lediga jobb, antal anställda remisser, löner som procent av budgeten och de olika kostnader 
som är hänförliga till varje anställd. Enligt Boyd och Gessner (2013) så är dock den viktigaste 
statistiken som påverkar humankapital den som direkt behandlar enskilda personalrelaterade 
utfall och inte bara kvantitativa och ekonomiska utfall. Till exempel finns det få variabler (om 
några alls) direkt relaterade till de anställdas välbefinnande, att utveckla livskunskap och 
främja personliga professionella utvecklingsmål som kanske eller kanske inte relaterar till det 
nuvarande jobbet. 
 
Som en utmaning för det socialt konstruerade problemet med hierarki, alternativt till synes 
drivna klassningssystem, har det undersökts och utvecklats ett alternativ av yrkesverksamma 
inom ämnet mänskliga resurser. Detta alternativ är 360-graders feedback, som påstås förbättra 
mätnoggrannheten och rättvisa uppfattningar. Ironiskt nog kommer en sådan analys att visa att 
social rättvisa inte uppstår genom detta uppenbara progressiva, prestandainriktade och 
metriska avancemang (Boyd & Gessner 2013). Anställda skulle vara medförfattare i att 
utveckla prestandainriktade och metriska systemet när de känner sig bekväma nog med sina 
arbetsuppgifter. I stället för att höra av ledningsgruppen hur prestandan kommer att mätas 
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skulle de anställda ha en betydlig roll i avgörandet om hur de måste utvärderas. Anställda kan 
ha olika reaktioner på denna situation men i slutändan när en anställd är bekväm med hur 
dennes prestationer mäts så har systemet har uppfyllt sina psykologiska förväntningar på 
giltighet (Boyd & Gessner 2013). 
 

3.4 Kompetens går ibland före intelligens 
Även den anställdas personliga egenskaper spelar en väsentlig roll enligt Stanko et.al (2014). 
En bra, karismatisk talare är sannolikt bättre på att sälja idéer eller produkter. En naturligt 
intelligent person, oavsett om de gick på college, en kurs eller inte, kan uppenbarligen 
fortfarande vara av stort värde för ett företag gällande om de är bra på vad de gör. Vissa 
attribut som är avgörande för framgång i en bransch kan vara till stor hjälp i en annan (Stanko 
et.al, 2014). Samma sak gäller arbetslivserfarenhet vilket även det är ett värde som en anställd 
kan ge bolaget. Om det uppstår en fråga som en anställd har tidigare upplevt, kommer de att 
vara mycket mer benägna att lösa det i tid, på ett effektivt sätt. 
 
Relationer är avgörande för alla organisationer (Stanko et al. 2014). Till exempel, om en 
anställd har en god relation med en extern leverantör, kommer de sannolikt att kunna få extra 
fördelar från säljaren än en person som säljaren inte har en relation med. Relationer inom 
organisationen är också viktiga. Om de anställda känner varandra och komma överens, de 
kommer att vara mycket mer benägna att arbeta genom ett projekt på ett effektivt sätt och utan 
problem. Anställda som trivs tillsammans brukar hålla moralen hög, vilket leder till en bättre 
arbetsmiljö och ökad produktivitet (Stanko et al. 2014). 
 
Rodriguez, Patel, Bright, Gregory och Gowing (2002) belyser att man ofta ser en tydlig 
koppling mellan högt presterande personer och högt presterande organisationer. Enbart 
akademiska skickligheter och kunskapstester kan inte förutse starka prestationer på ett jobb 
eller framgång i livet. Rodriquez et al. (2002) menar att individuell karaktäristik och 
kompetenser bättre kan identifiera framgångsrika personer. Användandet av kompetenser som 
verktyg för att identifiera högpresterande personer eller enastående anställda har gradvis blivit 
större inom human resource management. Kompetensbaserat urval är mer flexibelt än de 
traditionella kunskapsbaserade urvalsmetoderna. I snabbt utvecklande affärsmiljöer ser 
organisationer värdet av en personalstyrka som inte bara är akademiskt skicklig, utan även 
med kompetenser så som snabblärd, anpassningsbar till förändring, bra på att kommunicera 
samt bygga personliga relationer. Dessa typer av kompetenser är nödvändiga för en 
organisations överlevnad, produktivitet och fortsatt förbättring (Rodriquez et al. 2002). 
 

3.5 Att arbeta utan ekonomisk ersättning 

3.5.1 Komplexiteten inom ideella organisationer 
Akingbola (2013) hävdar att komplexiteten för strategier i ideella organisationer ligger i att 
det kan uppfattas som ett samhällsuppdrag. Typen av relationer till miljön och olika 
indikatorer på effektivitet är ytterligare något som komplicerar utvecklandet av strategier 
inom ideell verksamhet. Ideell verksamhet arbetar enligt Akingbola (2013) i en miljö som 
tenderar att vara av en mer institutionell karaktär med mer fokus på de sociala och kulturella 
drivkrafter som stödjer deras verksamhet. Detta innebär dock inte att de ekonomiska och de 
grundläggande faktorerna inte är lika viktiga som det ideella uppdraget, snarare är det den 
operativa begränsningen som behöver arbetas med inom de ideella organisationerna. De 
sociala målen, egenskaperna hos de ekonomiska och sociala förhållandena samt behovet av att 
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vara lyhörd för de ofta motstridiga målen, representerar de olika begränsningarna för strategi 
inom ideell verksamhet. 
 
Först och främst, genererar ideella verksamheter sina resurser och sin kapacitet från deras 
strukturella egenskaper (Akingbola 2013). Eftersom ideella organisationer inte distribuerar 
eller går med vinst till ägare eller chefer så har de möjlighet att kanalisera eventuella 
överskottsintäkter till resursbasen i organisationen. Liknande så skapar frivilliga deltagande, 
alltså volontärer, en kostnadsfördel på arbetsmarknaden samt ökar kvaliteten och mångfalden 
i den mänskliga resurspoolen hävdar Akingbola (2013). 
 
Institutionella resurser och kapacitet är andra källor till konkurrensfördelar för ideella 
organisationer (Akingbola 2013). Dessa resurser och denna kapacitet är biprodukter av 
sammanflödet av sociala, politiska och ekonomiska relationer samt en komplex uppsättning 
av historiska krafter som ger upphov till ideella organisationer. Ideella organisationer är 
beroende av olika individer, grupper och organisationer i den yttre miljön, vilket påverkar 
strategiska processer och förvaltningspraxis. Det är genom sociala interaktioner, ideella 
organisationer förvärvar, utvecklar och distribuerar kompetens. Sociala nätverk och materiella 
tillgångar är väsentliga för att få konkurrensfördelar. Det har enligt Akingbola (2013) setts att 
många ideella organisationer expanderar sina sociala nätverk och antar 
marknadsföringstekniker för att främja organisatorisk legitimitet med finansiärer som en del 
av deras adaptiva strategier. Slutligen kan ideella organisationer också använda de värden som 
skiljer organisationen från tävlingen för att vinna och upprätthålla konkurrensfördelar 
(Akingbola 2013). 
 
Akingbola (2013) poängterar att mänskliga resurser i donerad form definieras som det 
humana och sociala kapitalet som innefattar egenskaper-kompetens, kunskap, beteende och 
sociala nätverk av anställda och frivilliga kan tillsammans med HRM-system användas för att 
genomföra uppdrag och strategiska mål i organisationen. Denna definition innefattar även de 
värderingar och den kompetens som chefer besitter, vilka alla underlättar för 
konkurrensfördelar. Akingbola (2013) poängterar att en ideell person exempelvis inom 
sjukvården kan attrahera, rekrytera och behålla medarbetare som identifierar sig med ett 
specialiserat område. När området av specialisering diversifieras eller ändras kan det förstöra 
för möjligheten att locka till sig en liknande mänsklig resurspool. 
 
Det är viktigt att notera att SNHRM-modellen gör ett antal antaganden. Först antar modellen 
att den ideella verksamheten är en formell organisation med mål, struktur och processer. För 
det andra, förutsätts att beslutsfattarna förstår att de är ansvariga för utveckling och 
genomförande av strategi inklusive SNHRM för att uppnå uppdraget och organisationens 
strategiska mål. För det tredje, förutsätts att beslutsfattare kan ange och styra alla HR-rutiner 
och att den mänskliga resurspoolen inte helt utgörs av volontärer (Akingbola 2013). 
 
Ridder och McCandless (2010) menar att även om antaganden gällande att olika behov och 
motivation för ideella medarbetare återspeglas i studier som handlar om ersättning, så finns 
det en pågående debatt om motsägelsefulla empiriska resultat kring ämnet för den ideella 
löneskillnaden. Det poängteras att viss forskning visar på att lönerna i icke-vinstdrivande 
organisationer är lika med eller till och med överträffar de i vinstdrivande organisationer, när 
man jämför data för många av de industrier som inom både ideella och vinstdrivande 
organisationer fungerar aktivt. Ridder och McCandless (2010) anser att en möjlig förklaring 
kan ligga i ”donated working hypothesis”, som innebär att låg betalning och en minskad lön 
inom ideella sektorn accepteras från de anställda. Denna teori stöds enligt Ridder och 
McCandless (2010) av annan empirisk forskning, men det påvisas att resultaten inte 
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tillfredsställande kan utesluta möjligheten att avvikelsen skulle kunna bero på en selektiv 
förspänning av en mindre produktiv arbetstagare. Relaterat till denna förklaring existerar 
antagandet att ideella organisationer försöker minska problemen med internt förtroende 
genom en process av självselektion, genom att locka engagerade individer med lägre löner 
(Ridder & McCandless 2010). Vidare menar de att empiriska bevis förefaller sådan att den 
tyder på att ideella medarbetare har en starkare icke-monetär orientering, alltså har de olika 
intressen i den ideella sektorn och kännetecknas av en högre grad av engagemang. 
 
En viktig slutsats från de teoretiska grunderna är att skillnader i strategiska riktlinjer och 
personalresurser för organisationer leder till olika strategier och metoder för att hantera 
människor. Att tillämpa denna teoretiska grund på icke-vinstdrivande organisationer, 
identifiera att de har en värderingsstyrd strategisk inriktning och bevis på detta har funnits 
gällande en stark motiverande grund (Ridder och McCandless 2010). 
 
En särskild aspekt som enligt Todea och Mihaltan (2013) finns inom de flesta icke-
vinstdrivande organisationer är förekomsten av en anställd som har till uppgift att samordna 
de frivilliga, som är ansvarig för att organisera och utbilda volontärerna. Det anses att det 
skulle kunna sägas att detta borde adderas till de kostnader som komponerar investeringen i 
mänskliga resurser samt kostnaden för att hålla det här jobbet (lön och extramaterial). Som en 
direkt konsekvens av att använda volontärer, på grund av rättsliga krav från detta område, 
måste revisorer från ideella organisationer överväga att införa särskilda mål för att se till att 
dessa bestämmelser följs. 
 
Mot bakgrund av det faktum att icke-vinstdrivande organisationer är tvungna att anpassa sina 
HR-rutiner till en föränderlig miljö, anser Ridder och McCandless (2010) efter att ha 
kombinerat de teoretiska angreppssätten med de empiriska resultaten från litteratur om 
särdrag inom icke-vinstdrivande organisationer, att dessa organisationer omfattar en 
värderingslastad strategisk inriktning och en motiverande grund när det gäller dess anställda. 
 
Todea och Mihaltan (2013) anser att information om mänskliga resurser bör läggas fram i 
enighet med den typ av verksamhet, särskilt om det handlar om icke-vinstdrivande 
organisationer, som bedrivs. Det bör finnas information om antal anställda samt frivilliga för 
varje typ av verksamhet, för att ge en god insyn i den bild som presenteras om de mänskliga 
resurserna, förutom kostnaderna för löner till anställda, ska övriga kostnader (om existerande) 
rörande anställda och volontärer som kostnader för måltider, boende, resor, utbildning, 
bildning och utvecklingskostnader läggas fram. Dessutom kan andra kostnader relaterade till 
volontärerna, exempelvis lönekostnader för volontärsamordnare, alltså en person som är 
anställd för att vara ansvarig för samt samordning av volontärernas aktiviteter, också 
redovisas (Todea & Mihaltan 2013). 
 

3.5.2 Att vilja arbeta som volontär 
Waikayi, Fearon, Morris och McLaughlin (2012) undersöker varför personer bestämmer sig 
för att vara volontärer inom brittiska Röda Korset. I studien visas att det finns ett flertal olika 
anledningar och de nämner social interaktion, att bidra med jobb som anses värdefullt för den 
lokala kommunen och viljan att tillfredsställa sina egna behov som några av dessa 
anledningar. Gällande bevarandet av volontärer är det till fördel för ledningen att arbeta 
proaktivt för att skapa en positiv arbetsmiljö. Det poängteras att ledarskapsförmågan är av stor 
vikt i skapandet av en vänlig och positiv attityd mot volontärer. Unga volontärer attraheras till 
volontärarbete för att få nya erfarenheter och kompetenser (Waikayi et al. 2012). 
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Ariza-Montes, Roldán-Solgueiro och Leal-Rodríguez (2015) undersöker vilka faktorer som 
påverkar mängden tid personer med en anställning ägnar åt volontärarbete. En av slutsatserna 
är att de som är mest involverade i sin omgivning genom deltagande inom exempelvis politik, 
fackföreningar, idrottsföreningar och kulturella aktiviteter visar på en tydligare trend i att 
volontärarbeta. Teorin förklaras på detta sätt: en person som engagerar sig i sitt ordinarie 
arbete och i volontärarbete är någon som är avsevärt engagerad i sin omgivning och är 
politiskt och socialt orienterad och denna faktor har en större inverkan på beslutet att ställa 
upp som volontär än personens nuvarande jobbsituation (Ariza-Montes et al. 2015). 
 
Bang (2015) studerar vad ålder har för roll i sambandet mellan relationen ledare-medlem och 
jobbtillfredsställelse samt rollen i sambandet mellan jobbtillfredsställelse och avsikt att 
stanna. I icke-vinstdrivande idrottsorganisationer jobbar inte volontärer med ekonomisk 
ersättning som mål eftersom att de inte får betalt för sina tjänster, därför måste andra positiva 
upplevelser i dessa organisationer bidra till deras tillfredsställelse i volontärjobbet. En ökad 
tillfredställelse i jobbet leder troligen till en ökad avsikt att stanna kvar som volontär (Bang 
2015). I en studie som genomförts av Omoto et al. (2002 se Bang 2015) på volontärer inom 
området medicin upptäcktes att en strävan efter att ge bra service var den primära 
motivationsfaktorn för volontärer som var 55 år eller äldre medan det var de interpersonella 
relationerna som var viktigast för de yngre volontärerna. Bang (2015) påpekar att yngre 
volontärers uppfattade respekt för ledare och/eller andra deltagare har en trolig påverkan på 
deras tillfredsställelse av volontärarbetet. Den jobbmässiga tillfredsställelsen har en större 
påverkan på avsikten att stanna hos de äldre volontärerna. Dessa teorier indikerar att åldern på 
volontärer i icke-vinstdrivande idrottsorganisationer kan vara en viktig faktor i 
organisationens framgång. Därför borde denna form av organisationer göra en stor 
ansträngning i utvecklandet av en strategi för rekrytering och bevarande av volontärer, en 
strategi som reflekterar volontärernas olika behov i olika stadier av livet (Bang 2015). 
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4 Empiri 
 

4.1 Beskrivning av respondenter 
De tre personerna som intervjuats som har haft en roll relaterad till volontärer på 
idrottsevenemang är Henrik Paulsson, Kristoffer Fält och Jeanette Mill. Paulsson var 
projektledare för U19-VM i innebandy i Helsingborg 2015. Även Fält var en av 
projektledarna för samma U19-VM, med övergripande ansvar över bemanningen. Mill 
arbetade som ackrediteringsansvarig på U19-VM i Helsingborg 2015, men hade rollen som 
volontäransvarig under VM i innebandy för herrar i Göteborg 2014. 
 
Volontärerna i undersökningen deltog under U19-VM i innebandy i Helsingborg 2015 men 
har i intervjuerna förblivit anonyma. 
 

4.2 Människan som resurs/tillgång 
Undersökningen visar tydligt på att både de ansvariga och volontärerna själva ser sig som en 
stor tillgång för organisationen. Paulsson, Fält och Mill som på olika sätt har varit ansvariga 
för en stor skara volontärer under olika idrottsevenemang poängterar alla tre att volontärerna 
har varit helt avgörande för att kunna genomföra de evenemang de arbetat med. Utan 
volontärer skulle det inte ha blivit några evenemang. Fält belyser möjligheten att volontärer 
kan sprida vidare information om sin upplevelse till vänner och bekanta och anser att denna 
möjlighet är stor. Han poängterar att denna form av word-of-mouth kan vara ett av de bättre 
marknadsföringsverktygen för att locka fler och nya volontärer till kommande evenemang. 
 
Flertalet av volontärerna i undersökningen betraktar sig själva som en viktig tillgång för 
organisationen. De poängterar att kvalitén på den service de levererar kan vara avgörande för 
att få besökarna ska få en så bra upplevelse som möjligt och vilja återkomma till 
evenemanget. Flera av volontärerna påstår att när de har fått ett ansvar så vill de göra ett så 
bra jobb som möjligt för att de vill få ett förtroende från arrangören och förhoppningsvis bli 
kontaktade igen inför framtida uppdrag. En av volontärerna i undersökningen poängterar att 
det för att idrotten ska kunna växa och finnas tillgänglig för alla behövs folk som hjälper till 
ideellt. En av volontärerna som verkar se sig själv som en tillgång upplever en stolthet i att 
bidra till ett lyckat evenemang med bra reklam för regionen/staden. 
 
 

4.3 Att mäta och beräkna människan/personalen som en tillgång 
Paulsson och Fält lyfter fram mat, kläder och boende som kostnadsposter för volontärer. 
Förutom dessa poster lyfter Mill även fram lokaltrafik och parkeringsmöjligheter som möjliga 
kostnadsposter. Paulsson tar även upp biljetter till evenemanget som en kostnadspost, men 
poängterar att detta inte är en riktig kostnad för organisationen. Mill påpekar att den stora 
skaran av volontärer som har behövts på de evenemang hon har varit delaktig har gjort att det 
varit omöjligt att arvodera all personal. 
 
Några av volontärerna i undersökningen belyser att förmåner är av stor vikt för att vilja ställa 
upp som volontär. De poängterar att de gärna ställer upp och arbetar gratis för 
evenemangets/organisationens skull så länge de inte förlorar några pengar på det. De påstår 
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att mat, kläder, boende och eventuella resekostnader ska bekostas av arrangören för att 
volontären inte ska behöva betala för att jobba gratis. Några av volontärerna påstår att 
betalning inte är något de tänker på och att det inte berör dem alls men att förmånerna i form 
av bland annat kläder och mat samt uppskattning från arrangören är väsentliga förutsättningar 
för att de ska vilja ställa upp. 
 
 

4.4 Att vårda mänskliga tillgångar 
Paulsson påpekar vikten av att få volontärerna att känna sig delaktiga och få förståelse för att 
de har en viktig roll för helheten. Han påstår att man som ledare bör vara prestigelös och visa 
genom handling att alla som är delaktiga under ett evenemang har ett stort värde. Paulsson 
lyfter även fram vikten av att känna av vilken personlighetstyp man har att göra med när man 
talar med olika volontärer för att kunna motivera de olika individerna på bästa sätt. Fält 
belyser att det är viktigt att bygga en organisation på gemenskap och glädje där det är roligt 
att vara engagerad. Mill poängterar att det är av stor vikt att ta sig tid för volontärerna och 
prata med dem för att visa att de har ett stort värde för organisationen och evenemanget. Hon 
påpekar att man som ledare ska vara ärlig och tydlig när man kommunicerar med volontärer 
för att få dem att förstå att det kan bli jobbigt med även riktigt kul. Hon belyser vikten av att 
se individen och dennes intressen för att skapa en relation som gör att alla har trevligt och som 
i många fall leder till att flera av volontärerna ställer upp mer än vad som var planerat från 
början. 
 
En av volontärerna i undersökningen lyfter fram att organisationen måste vara flexibel och 
tillmötesgående och att man som volontär inte ska bli behandlad som skräp. Flera av 
volontärerna påpekar att värdet ligger i erfarenheten, glädjen och gemenskapen som byggs 
upp under evenemanget, att det är givande med nya kontakter och att man lär känna nya 
vänner. Flera påstår att glädjen, trivseln och uppskattningen från arrangören figurerar som lön 
för volontärarbetet. 
 

4.5 Kompetens går ibland före intelligens 
Paulsson påpekar att volontärer behöver besitta olika kompetenser för olika roller, för att de 
ska kunna genomföra sitt uppdrag så bra som möjligt. Flertalet av volontärerna i 
undersökningen belyser vikten av erfarenheter, att tidigare erfarenheter har lett dem till den 
rollen de har idag samt vilka erfarenheter de kan och vill få ut av sitt uppdrag. Flera påpekar 
att ett volontärjobb ger en bra merit på CV:t, något de själva påstår inte kan värderas i pengar. 
Värdet volontärerna ser i sina uppdrag ligger i gemenskapen bland alla delaktiga samt i 
kontakterna och erfarenheterna de får med sig av evenemanget, erfarenheter som blir till 
kompetenser på volontärernas CV. 
 
 

4.6 Att arbeta utan ekonomisk ersättning 
En av volontärerna påpekar att trots att lönen inte är väsentlig så skulle det självklart vara 
trevligt med ekonomisk ersättning för det jobb som utförs. Ett genomgående budskap bland 
volontärernas svar i undersökningen är att de inte ska behöva bekosta något själva för att 
jobba som volontärer, att de gärna ställer upp gratis så länge de inte själva går back på det. 
Några belyser att de kan tänka sig att ställa upp igen som volontär men inte om det skulle 
innebära att de måste ta ledigt från sitt ordinarie jobb där de har en ekonomisk ersättning. 



 

- 19 - 

Några av volontärerna påpekar att de är aktiva i en idrottsförening kopplad till evenemanget 
och att de därför gärna ställer upp. 
 
Paulsson, Fält och Mill lyfter fram svårigheten i att locka och rekrytera många volontärer till 
ett evenemang. Fält belyser utmaningen i att sälja erbjudandet om ett volontärjobb och skapa 
en förståelse för vad man tjänar som volontär trots avsaknaden av ekonomisk ersättning. Mill 
påpekar att vissa städer kan ha en fördel i stora kontaktnätverk av volontärer medan städer där 
ett sådant nätverk saknas får en större utmaning. Hon påstår att när en arrangör främst ska få 
klubbmedlemmar att ställa upp ligger en stor utmaning i att motivera dessa till att ställa upp 
och hon säger att det då är extremt viktigt att vara ute i god tid med informationen. Mill lyfter 
fram omöjligheten i att arvodera all personal på ett stort evenemang. Paulsson belyser att 
studenter som söker nya kontakter och erfarenheter relaterade till sin utbildning är viktiga för 
en arrangör att hitta, han påstår att de kan bidra med bra kompetenser för olika 
ansvarsområden och att de gärna engagerar sig. Han nämner även lokala föreningar som en 
viktig källa till personer som kan tänka sig att engagera sig ideellt. 
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5 Analys 

5.1 Människan som resurs/tillgång 
Stanko et al. (2014) samt Cherian och Farouq (2013) är eniga om att mänskliga resurser är 
väsentliga för organisationers framgång. I relation till idrottsevenemang ser vi tydligt att 
Paulsson, Fält och Mill alla nämner att volontärerna är avgörande för att evenemanget 
överhuvudtaget ska kunna genomföras. Cherian och Farouq (2013) påpekar dock att forskning 
ej har visat att mänskliga tillgångar är väsentliga för att skapa värde inom organisationer. Det 
framgår i empirin att det inom idrottsevenemang är extremt värdefullt med ideell arbetskraft 
och detta betonas av Paulsson, Fält och Mill. Vidare så poängterar Cherian och Farouq (2013) 
hur svårt det är att beräkna människor som en tillgång, de poängterar även att denna typ av 
beräkning kan anses felaktigt, vilket kan öka komplexiteten kring HRA. Det går att utläsa i 
empirin att volontärerna som visar stort engagemang vill bidra med en viktig insats för 
evenemanget och det kan tolkas som att de vill betraktas som en tillgång för organisationen.  
 
Theeke och Mitchell (2008) samt Cherian och Farouq (2013) pratar om positiva 
återkopplingseffekter och nätverksförmåner, vilket exempelvis innebär att om du tränar dina 
anställda vid ett tillfälle så kan de i sin tur träna andra anställda vid ett senare tillfälle. Inom 
idrottsevenemang kan denna filosofi appliceras på återkommande volontärer och effekten av 
att de sprider kunskap om sina erfarenheter till nya volontärer, vilket kan spara tid och 
resurser för de ansvariga inom evenemanget. 
 

5.2 Mäta och beräkna människa/personalen som tillgång 
Stanko et al. (2014) påpekar att individer har en fri vilja, vilket komplicerar beräknandet av 
humankapitalet. De menar att individer själva kan välja till vilken grad de vill anstränga sig. 
Även Todea och Mihaltan (2013) talar om problematiken av att beräkna mänskliga tillgångar, 
främst med tanke på att det handlar om just människor, vilka alla innehar en fri vilja som är 
svår att beräkna och förutspå. Kopplat till empirin kan det utläsas att volontärerna alla är eniga 
om att när man tar på sig ett ansvar så ska uppdraget utföras på bästa möjliga sätt. Gällande 
volontärarbete så skulle den fria viljan kunna leda till problem då volontärerna inte har någon 
skyldighet att slutföra uppdraget eller krav på hur bra det ska genomföras. 
 
Stanko et al. (2014) talar om humankapital som en immateriell tillgång, vilket innebär att det 
inte har en fysisk substans och därför är extremt svår att mäta. De poängterar dock att även 
om immateriella tillgångar skiljer sig från finansiella tillgångar så betyder det inte att de är 
mindre viktiga. Även Cherian och Farouq (2013) använder begreppet immateriella tillgångar 
och påpekar också att det kan vara dessa tillgångar som skiljer företag från konkurrenter. 
Detta kan ses som extra viktigt inom idrottsevenemang där volontärerna har en avgörande 
effekt. 
 
Stanko et al. (2014) talar om olika beräkningsmetoder inom humankapital. Den första av 
dessa är anskaffningsvärdemetoden som använder sig av anskaffningsvärdet för att beräkna 
värdet av de mänskliga tillgångarna. I relation till empirin kan det utläsas att de kostnader som 
finns att lägga under anskaffningsvärdet enligt Paulsson, Fält, Mill är mat, kläder, boende, 
eventuell lokaltrafik samt eventuella parkeringsmöjligheter för volontärerna. Paulsson nämner 
även biljetter till evenemanget som en kostnad, då volontärerna utanför arbetstid har fritt 
inträde. Enligt Paulsson kan även andra ekonomiska satsningar göras på volontärer, han 
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nämner ett exempel där man erbjuder sina volontärer aktiviteter utanför arbetstid som en 
investering i att få volontärerna att återkomma nästa år. 
 
En annan metod som Stanko et al. (2014) nämner är ersättningskostnadsmetoden som handlar 
om konsekvensen att ersätta en anställd vid exempelvis sjukdom. Vid bortfall av volontärer 
vid idrottsevenemang är denna kostnad troligen inte aktuell, då man i stället för att rekrytera 
nya volontärer främst får fokusera på att strukturera om existerande resurser. 
 
Standardkostnadsmetoden är också en av de metoder som Stanko et al. (2014) beskriver och 
behandlar existerande kostnader för exempelvis rekrytering, anställning och utbildning. I fall 
av volontärer kan det under anställning falla kostnader så som mat, boende och kläder. Inom 
denna metod handlar det om att ge ett totalt värde för organisationens mänskliga resurser, 
vilket kan falla sig bra när det handlar om ett tillfälligt idrottsevenemang. Kritiken mot denna 
metod handlar om att den inte beräknar individens värde, detta berör dock generellt troligtvis 
inte tillfälliga organisationer negativt då det ändå är extremt svårt att beräkna en individs 
värde och man därför vill få fram det totala värdet för alla volontärer. 
 
Stanko et al. (2014) nämner även kostnads- och intäktsmetoden som beräknar skillnaden 
mellan det värde den anställde ger företaget och det som företaget ger den anställde. Cherian 
och Farouq (2013) talar om “The Stochatic Rewards Valuation Model” som till stor del liknar 
kostnads- och intäktsmetoden. Denna metod är svår att applicera på tillfälliga organisationer 
då det ekonomiska värde den enskilde anställda bidrar med är svårt att beräkna.  Ett alternativ 
skulle kunna vara att beräkna vad lönen för den anställda skulle kunna vara och då placera 
denna summa under det värde den anställde ger företaget i stället för, som i normala fall, 
under det värde som företaget ger den anställde.  
 

5.3 Kompetens före intelligens 
Rodriguez et al. (2002) och Stanko et al. (2014) talar alla om att personliga egenskaper och 
individuell karaktäristik är viktiga egenskaper som ibland kan väga tyngre än akademisk 
intelligens. Kompetenser som Rodriguez et al. (2002) nämner som viktiga för en 
organisations överlevnad, produktivitet och fortsatta utveckling är snabblärd, anpassningsbar 
till förändring, bra kommunikationsförmåga samt god förmåga att bygga personliga 
relationer. Även Stanko et al. (2014) nämner att relationer är avgörande för en organisation. 
De pratar både om interna relationer och externa relationer. Det relevanta här är de interna 
relationerna eftersom att anställda som trivs tillsammans ofta leder till hög moral, bra 
arbetsmiljö samt ökad produktivitet (Stanko et al. 2014). Flertalet av volontärerna talar i 
empirin om gemenskapen, att lära känna nya människor och att ha kul tillsammans som 
avgörande faktorer till deras motivation att arbeta som volontär. Mill talar om behovet att 
vårda relationerna till volontärerna även på individuell nivå för att öka motivationen samt 
skapa en bra stämning som får personalen att vilja engagera sig ännu mer. Dessa är tydliga 
exempel på hur viktiga relationer kan vara inom en organisation. 
 

5.4 Att vårda mänskliga tillgångar 
Boyd och Gessner (2013) talar om vikten att bry sig om sina anställdas välbefinnande, de talar 
om socialt ansvarstagande. Wu, Wang och Tang (2014) poängterar vikten av att reflektera 
kring och lägga fokus på volontärens välmående, främst inom idrottsevenemang. Detta kan 
kopplas till det Mill beskriver om vikten av att ta sig tid för sina volontärer för att skapa 
relationer och en trivsam arbetsmiljö. Boyd och Gessner (2013) poängterar också att de 
anställdas välmående inte finns med att beräkna i personalekonomin. Detta kan dock ses 
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viktigt kring volontärer och ser man kring kostnadsposter som Paulsson, Fält och Mill nämner 
så finns exempelvis kaffe, frukt, mat och även inträde till evenemanget, vilka skulle tänkas 
ligga under kategorin välmående i personalekonomin. 
 
Boyd och Gessner (2013) talar om 360-gradersfeedback, vilket handlar om att även 
personalen är involverade i att ge varandra kontinuerlig feedback. Detta kan ses applicerbart 
inom tillfälliga idrottsevenemang på exempelvis utbildningsdagar inför evenemanget där man 
kan yrka på att volontärerna ska kunna ge varandra feedback själva i de fall en ansvarig inte 
hinner nå fram till alla under så kort tid. 
 

5.5 Att arbeta utan ekonomisk ersättning 

5.5.1 Komplexiteten i ideella organisationer 
Akingbola (2013) menar att komplexiteten i ideella organisationer kan ligga i att det kan ses 
som ett samhällsuppdrag, som exempelvis vid ett idrottsevenemang där syftet inte är att tjäna 
pengar utan att främja idrotten och staden där evenemanget arrangeras. En sådan miljö kan 
tendera att vara av en mer institutionell karaktär med mer fokus på de sociala och kulturella 
drivkrafterna som stödjer verksamheten. Det finns ett större behov av att vara lyhörd inför de 
ofta motstridiga målen, vilka kan skapa begränsningar för strategi inom ideell verksamhet. 
 Akingbola (2013) pratar om att volontärer kan vara en kostnadsfördel på marknaden samt att 
de kan öka mångfalden inom den mänskliga resurspoolen. I empirin ser vi en tydlig blandning 
av volontärer som visar på den mångfald som kan existera. “Ideella organisationer är 
beroende av olika individer, grupper och organisationer i den yttre miljön, det påverkar 
strategiska processer och förvaltningspraxis. Det är genom sociala interaktioner ideella 
organisationer förvärvar, utvecklar och distribuerar kompetens. Sociala nätverk och 
materiella tillgångar är väsentliga för att få en konkurrensfördel” (Akingbola 2013). 
 
Akingbola (2013) poängterar att SNHRM-modellen gör ett antal antaganden, främst att det 
inom ideella verksamheter existerar en mänsklig resurspool som inte helt utgörs av volontärer. 
Ytterligare ett antagande är att den ideella verksamheten består av en organisation med mål, 
struktur och processer. 
 
Ridder och McCandless (2010) beskriver hypotesen ”donated working hypothesis” som 
handlar om att lägre löner accepteras av anställda inom den ideella sektorn. De menar att detta 
kan selektera bort individer med bristande engagemang då det istället för en hög lön troligen 
är en passion för saken som lockar personer att söka. 
 
Todea och Mihaltan (2013) belyser att kostnaden för en person som är ansvarig över 
volontärerna bör räknas in under de kostnader som komponerar investeringen i mänskliga 
resurser. Det poängteras även att information om antal anställda och frivilliga bör finnas för 
att ge en god bild som presenteras om de mänskliga resurserna kopplade till evenemanget. 
Förutom kostnaderna för exempelvis måltider, boende, resor och utbildning ska även övriga 
kostnader som till exempel lön för en volontärsamordnare redovisas inom detta område. 
Dessa kostnader som Todea och Mihaltan (2013) påstår finns i koppling till volontärer på 
evenemang går även att hitta i empirin. Både volontärer och ansvariga nämner mat, boende 
och resor som kostnadsposter för arrangören. Fält lyfter även fram eventuell ekonomisk 
ersättning på olika ansvarsposter som en möjlig kostnadspost kring volontärer, likt lönen till 
en volontärsamordnare som Todea och Mihaltan (2013) tar upp. 
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5.5.2 Att vilja arbeta som volontär 
Waikayi et al. (2012) belyser i sin undersökning att social interaktion är en av de utmärkande 
anledningarna till att en person vill ställa upp som volontär. Bang (2015) påstår att de 
intrapersonella relationerna är viktiga för att motivera de yngre volontärerna. Båda dessa 
påståenden stämmer överens med empirin där flertalet av respondenterna har nämnt 
gemenskapen som en av de främsta faktorerna till varför de ställde upp som volontär och till 
varför de skulle vilja ställa upp igen. Empirin visar tydligt att glädjen, gemenskapen och nya 
vänskapsrelationer är återkommande faktorer som påverkar volontärernas motivation och som 
gör upplevelsen som volontär värdefull. Waikayi et al. (2012) lyfter fram vikten av att 
ledningen ska arbeta proaktivt för att skapa en positiv arbetsmiljö, något som Mill tydligt 
lyfter fram i empirin där hon talar om vikten av att ta sig tid för sina volontärer för att skapa 
en trivsam arbetsmiljö. 
 
Ariza-Montes et al. (2015) belyser i sin studie att de som ägnar mest tid åt volontärarbete är 
de som är mest engagerade och involverade i sin omgivning, inom exempelvis politik, 
fackföreningar, idrottsföreningar och kulturella aktiviteter. Paulsson lyfter i empirin fram 
lokala föreningar som en viktig källa till engagerade volontärer. Dessa påståenden stärks av 
flertalet av volontärerna i empirin, som säger att de är eller har varit engagerade i en 
idrottsförening och att de därför ställde upp och därför gärna vill ställa upp som volontärer 
igen. 
 
Bang (2015) undersöker vad åldern har för roll gällande relationen mellan ledare och medlem, 
jobbtillfredsställelse och avsikt att stanna kvar som volontär i en icke-vinstdrivande 
organisation. Det poängteras i studien att när det inte är ekonomisk ersättning som utgör 
tillfredsställelsen så måste andra positiva upplevelser i organisationen bidra, då en ökad 
tillfredsställelse troligen leder till en ökad avsikt att stanna kvar (Bang 2015). I studien som 
genomförts av Omoto et al. (2000 se Bang 2015) upptäcktes att strävan efter att ge bra service 
var den primära motivationsfaktorn för volontärer äldre än 55 år och att de interpersonella 
relationerna var den primära motivationsfaktorn för yngre volontärer. Även Bang (2015) 
lyfter fram att relationen mellan ledare och deltagare troligen har en större påverkan på de 
yngre volontärernas tillfredsställelse, medan de äldre volontärernas avsikt att stanna påverkas 
mer av den jobbmässiga tillfredsställelsen. Det går att se ett samband mellan dessa teorier och 
empirin, där flertalet av volontärerna som värdesätter gemenskapen och de personliga 
relationerna består av den yngre skaran av volontärer och de flesta av volontärerna som 
värdesätter att ge så bra service som möjligt tillhör den äldre åldersgruppen. 
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6 Diskussion och slutsats 
I uppsatsen beskrivs olika metoder för att beräkna personal som en tillgång för en 
organisation. Ämnet benämns med ett flertal olika begrepp; HRA, HAM och HRM är några 
exempel på dessa. Forskning och empiri styrker att personal bör beräknas som en av 
företagets tillgångar och vi kan tydligt se att mänskliga resurser är väsentliga för 
organisationers framgång. Personal, i detta fallet volontärerna, kan kategoriseras som en 
immateriell tillgång som inte har någon fysisk substans och den är därför svår att mäta och 
beräkna. Vid beräkningen kan flera olika metoder användas och några av de vi kan se i denna 
uppsats är; anskaffningsvärdemetoden, ersättningskostnadsmetoden, 
standardkostnadsmetoden samt kostnads- och intäktsmetoden. I analysen kan vi se att 
anskaffningsvärdemetoden och standardkostnadsmetoden är de lämpligaste metoderna att 
använda vid beräkningen av volontärer som en tillgång för ett idrottsevenemang. Dessa är 
lämpligast då de berör de kostnader kring volontärerna som vi i empirin kan se är mätbara för 
en organisation. Det som går att få fram genom dessa beräkningar är den totala kostnaden för 
alla volontärer som arbetar vid ett evenemang. I analysen kan vi även se att det går att räkna 
ut hur mycket en organisation sparar på att inte betala ut någon ekonomisk ersättning till 
volontärerna och den summan kan därmed beräknas in i värdet volontärerna ger företaget. 
 
Eftersom att volontärerna inte motiveras av en ekonomisk ersättning för sitt jobb är det viktigt 
att de motiveras på andra sätt. Vi kan se i analysen att relationer spelar en viktig roll gällande 
volontärernas motivation till att göra ett bra jobb. Det är viktigt för organisationer att visa 
tydlig uppskattning för sina volontärer genom att vårda de personliga relationerna när de inte 
kan visa uppskattning med finansiella medel. Volontärernas fria vilja gör det extremt viktigt 
att organisationen ser till att de trivs för att få volontärerna att slutföra uppdraget, göra ett bra 
jobb och förhoppningsvis vilja ställa upp som volontär igen i framtiden. 
 
Då volontärerna ses som en immateriell tillgång kan slutsatsen att de i praktiken är omöjliga 
att beräkna till ett exakt värde som en tillgång dras, det som dock kan konstateras i denna 
uppsats är att både forskning och empiri styrker att volontärer är ovärderliga för en 
organisation. Idrottsevenemang som arrangeras av en icke-vinstdrivande organisation skulle 
omöjligt kunna genomföras utan volontärer. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 
 
Intervjuer med volontärer 
 
Frågorna som ställdes: 
 

1. Var detta första gången du ställde upp som volontär? Om inte, hur många gånger har 
du varit volontär tidigare? 
 

2. Vad fick dig att första gången ställa upp som volontär? 
 

3. Vad gjorde att du ville ställa upp igen? 
 

4. Kommer du att vilja ställa upp igen efter detta evenemang? Om inte, varför? 
 

5. Vad betyder det för dig att det inte är en anställning med lön? 
 

6. Vad motiverar dig att göra ett bra jobb som volontär? 
 

Respondent 1, Kvinna 24 år 
 

1. Jobbat under 5 olika VM turneringar, SM finalerna och en massa andra små events.  
 

2. Var en slump att jag kom in på det egentligen då det var en vän som först anmälde sig 
så tänkte hänga på men då avanmälde hon sig men jag åkte ändå. 

 
3. Gemenskap, idrottsglädje och ansvar. 

  
4. Jag kommer absolut vilja ställa upp igen.  

 
5. Jag ser det ändå som en merit på CV:t och sådant går inte värdera i pengar. Tycker 

man likväl kan ha den inställningen som att ha inställningen att bara tjäna pengar. 
 

6. Det är ändå ett ansvar likväl som ett jobb som man är avlönad i.  
 
 
Respondent 2, Kvinna 25 år 
 

1. Nej det var inte min första gång som volontär. Jag började med volontär arbeten redan 
2008. Och nu har jag även jobbat på 4st VM. Blir mycket om jag ska skriva upp alla 
mina volontärarbeten. Men kört 2 ishockey VM och 2st Innebandy VM. 

 
2. Oj det är mitt intresse att jobba med människor och hjälpa till sedan även jag tycker 

det är riktigt roligt. Man får sådan gemenskap på sådana evenemang. 
 



 

 

3. Jag gillar gemenskapen som blir och man lär sig att känna nya människor. Ett minne 
för livet blir det och helt underbart och roligt. 

 
4. Ja det kommer jag vilja göra för jag älskar att jobba på evenemang och det. Ligger 

även mycket i mitt intresse sedan får man lära sig så mycket när man jobbar på olika 
evenemang.  

 
5. Det bryr jag mig inte så mycket om gör det endast för jag gillar det helt enkelt. Man 

får betalt på massa andra sätt istället så som erfarenheten och gemenskapen samt 
vänner för livet och det ser jag som en betalning för arbetet man gör. 

 
6. Jag tar och använder mina erfarenheter och det som motiverar mig verkligen är att 

man får träffa nya människor och sedan träffa folk från hela världen som man kan byta 
kunskaper med. Älskar det jag gör helt enkelt. 

 
 
Respondent 3, Man 27 år 
 

1. Nej, Dels vid WFC 2014, Göteborg samt även en del andra ideella jobb.   
 

2. Intresset av att göra något samt utmaningen. Är även innebandy aktiv.  
 

3. Gemenskapen.  
 

4. Givetvis, gärna. 
 

5. Som scout, scoutledare sedan tidigare är jag van med ideellt arbete.  
 

6. Precis som i vardags livet, man skall alltid möta dagen och nytt folk med ett glatt 
humör. 

 
 
Respondent 4, Kvinna 44 år 
 

1. Det var första gången jag ställde upp. 
 

2. Jag var nyfiken på volontärarbete och att jag gillar idrott. Samt att man får den sociala 
biten. Och att skaffa erfarenhet.  

 
3. -  

 
4. Ja jag har några till arrangemang att ställa upp på. 

 
5. Inget egentligen, klart man önskade att det var lön men jag ser det som en merit att 

komma vidare i arbetslivet.  
 

6. Att de som ställer upp i evenemanget ska få så bra service och upplevelser. Får de det 
visar det sig att de är nöjda och vill komma tillbaka. 

 
 
Respondent 5, Kvinna 46 år 
 

1. Nej jag har varit volontär 3 gånger tidigare. 



 

 

 
2. Första gången jag var volontär var på friidrotts VM i Göteborg. Jag var med i Lotta 

kåren och vi fick frågan den vägen om vi ville vara chaufförer på VM. 
 

3. Jag gillar att hjälpa till och få vara en del i ett stort arrangemang och få det att bli så 
bra som möjligt. Jag gillar att träffa nya människor och så älskar jag sport. 

 
4. Ja Jag vill gärna vara volontär igen. 

 
5. Så länge jag inte får några kostnader för att jag är med som volontär så känns det okej. 

Man får så mycket glädje tillbaka av andra volontärer och arrangörer och deltagare. 
 

6. Jag sätter ett stort värde i att vars så proffsig som möjligt. Jag arbetar mycket ideellt i 
vår innebandy förening och det är känslan av att se andra nöjda som driver en att vilja 
göra så bra i från sig som möjligt. 

 
 
Respondent 6, Kvinna 21 år 
 

1. Nej jag har jobbat som volontär tidigare. Först för innebandy VM i Göteborg och sen 
för idol.  
 

2. Vi fick erbjudande genom skolan och jag ansåg att det var ett bra sätt att få en större 
förståelse för eventvärlden, då det är de jag vill jobba med.  
 

3. Vi skulle få mer ansvar och jag anser att man inte kan få nog av erfarenhet.  
 

4. Nej detta var det sista som jag gjorde som volontär då jag nu vill börja tjäna pengar på 
event.  

 
5. Första och andra gången gjorde det inte så mycket då jag ansåg det som en bra 

investering, men det är inte hållbart i längden och därför kommer jag nu inte ta fler 
volontärsjobb.  
 

6. Kontakter! Du vill göra ett bra jobb så de som redan jobbar med de kan rekommendera 
dig i framtiden eller till och med erbjuda dig ett jobb med betalning.  

 
Respondent 7, Man 48 år 
 

1. Nej, det var inte första gången jag var volontär. Det var nionde gången under ett 
idrottsevenemang (samtliga innebandy): 

• VM 2006 i Malmö och Helsingborg – Information 
• VM 2006 i Stockholm – Lagvärd för Slovenien i slutspelet (ersatte sjuk lagvärd direkt 

efter gruppspelet, följde med laget till Stockholm) 
• SM Finalen 2011, 2012, 2013 och 2014 i Malmö – Domarvärd 
• Finnkampen 2014 i Malmö – Domarvärd 
• VM 2014 i Göteborg – Domarvärd 
• U19 Finnkampen 2015 i Malmö – Domarvärd 
• U19 VM 2015 i Helsingborg - Domarvärd 

 



 

 

2. Eftersom man inte hade möjlighet att vara med ett stort evenemang som aktiv 
idrottsman var det enda sättet att vara delaktig. Det var lite också att man ville vara 
nära där det händer i ett stort innebandyevenemang. 

 
3. Har man väl tagit stegen in i det ville man vara med på fler. Det var givande och man 

fick nya kontakter inom sporten samt nya vänner. De aktiva var väldigt tacksamma 
vilket också bidrar till att man ville ställa upp igen och igen. 

 
4. Se svaret på fråga 3. 

 
5. Det spelar ingen roll då man är delaktig i större evenemang. Samtliga evenemang man 

har deltagit i har även televiserats. 
 

6. Jag tar det som ett riktigt jobb och har alltid strävan att göra ett bra jobb. Jag har den 
inställningen att arrangören ska vilja kontakta en igen då man gjort ett bra och seriöst 
intryck. Vill också vara service minded samt ge en så pass bra service att de aktiva blir 
nöjda och belåtna. Det är nog inte helt fel att gå utanför boxen och göra det de aktiva 
inte förväntade sig. Har inget emot att ställa upp för arrangören om det saknas 
volontärer. Självklart ställer jag upp om det inte stör eller förhindrar mitt ursprungliga 
uppdrag alternativt att avbryta det ursprungliga uppdraget för att engagera sig i det 
nya. 

 
 
Respondent 8, Kvinna 21 år 
 

1. Jag har varit volontär ungefär 4 gånger tidigare i olika sammanhang.  
 

2. I och med att jag läser programmet event management så ville jag få lite mer insyn i 
branschen och hur det ser ut och fungerar på plats. Helt enkelt för att samla 
erfarenheter. 

 
3. Jag vill plocka på mig mer erfarenheter för framtiden. Det är ett väldigt bra och roligt 

sätt att träffa nya människor på samtidigt som man får prova att jobba med olika saker 
och utvecklas som person.  
 

4. Absolut! Jag hade jätteroligt under innebandy VM.  
 

5. Det berör mig inte speciellt mycket i och med att jag är där för att få erfarenheter.  
 

6. Att evenemanget blir så lyckat som möjligt och att alla som varit med ska vara nöjda 
men upplevelsen. 

 
 
Respondent 9, Man 33 år 
 

1. Nej det var inte första gången har ställt upp som volontär 3 gånger det senaste året. 
 

2. Chansen att komma nära ett mästerskap och att kunna vara med och bidra. 
 

3. Den härliga gemenskapen, de nya vännerna och alla som delar samma intresse som en 
själv. 

 



 

 

4. Jag kommer absolut att ställa upp igen oavsett var det är för evenemang bara 
tidpunkten och läget är det rätta. 

 
5. Man är trotts allt medveten om det när man ställer upp. Tror att så länge möjligheten 

till vissa förmåner finns så som Mat, Förläggning och andra förmåner finns så kommer 
de flesta som tycker det är kul ändå alltid att ställa upp. 

 
6. Dels glädje man känner med de andra volontärerna som man jobbar med och den 

bekräftelse man får när man vet att man gör ett bra jobb. 
 
 
Respondent 10, Kvinna 59 år 
 

1. Jag har tidigare varit volontär vid Utomhus SM i simning, en gång. 
 
2. Jag var bandomare i den lokala simklubben och alla vi utbildade funktionärer ställde 

upp. Jätteroligt. 
 

3. Nu är jag engagerad i innebandyn och FCH ville göra något för att klubben. Det gav 
mig dessutom möjlighet att se alla de matcher jag ville på nära håll. 

 
4. Absolut, hade riktigt kul. Ångrar lite att jag inte anmält mig till fler pass. 

 
5. Det spelar inte mig någon som helst roll. 

 
6. Tar man på sig ett uppdrag så ska det givetvis genomföras på bästa sätt. Vill ju inte 

höra efteråt att FCH:s ledare inte sköter sig. 
 
 
Respondent 11, Man 44 år 
 

1. Första gången. 
 

2. Innebandy intresserad. 
 

3. Detta var första gången. Intresse av att hjälpa till om möjlighet finns är en starkt 
bidragande orsak. 

 
4. Ja. 

 
5. Inget. Eftersom jag tycker det är kul. 

 
6. Man skall alltid göra sitt yttersta. Man vet aldrig vilka andra möjligheter det ger med sig. 
 
 

Respondent 12, Man 50 år 
 

1. Nej. Är frågan om jag varit volontär på innebandyevenemang som t ex JVM eller VM 
så är det andra gången. Om den gäller generellt så har det varit många gånger under 
många år. 

 



 

 

2. Återigen så är det inte tydligt om det gäller om jag varit volontär på 
innebandyevenemang som t ex JVM eller VM eller om den gäller generellt. Om den 
gäller innebandy så är det intresset att vara med när ett evenemang som VM är i 
Sverige. Om den gäller generellt så kan jag inte svara på varför, det har varit självklart 
att ställa upp för att ge andra barn och unga samma möjligheter som jag fått och att 
man gjort det tillsammans med kompisar. 

 
3. Intresset för innebandy titta på bra innebandy, goda vänner och att ytterligare ett stort 

evenemang är i Sverige och nästan på hemmaplan.  
 

4. Ja det tror jag. 
 

5. Inget alls. Varför skulle jag göra ett sämre jobb bara för att jag är volontär, finns inget 
likhetstecken mellan betalt jobb och bra utfört jobb. 

 
6. Att göra något som intresserar mig, att känna respekt – bara för att jag är volontär 

betyder inte att jag skulle göra ett sämre jobb och att jag gör det utan lön betyder inte 
att det blir sämre jämfört med någon som har betalt för det, jobbar tillsammans med 
människor med liknande intresse och detta motiverar till att göra ett bra jobb (detta var 
tydligare i Göteborg än Helsingborg). 

 
 
Respondent 13, Man 20 år 
 

1. Jag var volontär för andra gången i samband med U19-VM i Helsingborg. 
 

2. Först och främst för att få mer erfarenhet av de domarna som dömde på VM, hur de 
jobbar ute på planen, hur de förbereder sig innan match och hur och på vilket sätt det 
är organiserat högre upp. Eftersom jag själv är domare så föll det väldigt naturligt att 
det var just domarvärd jag skulle välja. 

 
3. För att få ännu mer erfarenheter om hur domarparen jobbade innan och på och efter 

matcherna. Knyta nya kontakter och för att träffa alla härliga människor som man 
lärde känna från senior-VM och lära känna nya. Man kom rätt många väldigt nära 
eftersom man jobbade så nära och intensivt tillsammans under den perioden. 

 
4. Utan att tveka, helt klart! Man vill ju träffa alla härliga människor igen. Man blir ju 

mer och mer trygg i sin roll och kan ge en ännu bättre service. 
 

5. Rent spontant så känner jag att jag redan fått min lön i form av kläder, erfarenheter 
och nya vänner. Själva perioden när turneringen är igång så tycker jag inte det spelar 
någon roll om jag ska vara riktigt ärlig.. Men det hade ju känts ännu bättre i plånboken 
om man kanske bara hade fått betala en viss procent av resekostnaden när man ska åka 
på mötena innan allt drar igång. Men sen förstår jag ju att det blir svårt att kanske göra 
en sådan variant eftersom man då kanske tvingas skära ner på något annat. Nu brinner 
jag verkligen för innebandyn och vill ju få lära mig så mycket som möjligt. Men jag 
kan tänka mig att om man inte är lika intresserad att ersättning hamnar mer i fokus. 

 
6. Att få leverera en så bra service som möjligt så domarna i första hand får en så bra och 

behaglig vistelse som möjligt. Så att de kan fokusera som mycket som möjligt på deras 
uppdrag ute på planen. Jag tänker att man hela tiden representerar Svensk Innebandy 



 

 

och även sig själv. Man vill ju få chansen att komma tillbaka och få förtroendet en 
gång till. Även lära känna nya människor för att kunna lära sig mer om de olika 
områdena. 

 
 
Respondent 14, Kvinna 49 år 
 

1. Nej det var den 5e gången på stora evenemang men säkert den 100ade totalt. 
 

2. Då ställde jag upp för att jag älskar innebandy. Det var 2006 Innebandy VM i 
Stockholm. 

 
3. Möjligheten att få se innebandy på elitnivå efter att ha suttit på träbänk och tittat på 

mina barns innebandy i 10 års tid. 
4. Absolut! Det var ett ovanligt bra anordnat arrangemang på herr-VM och klokt gjort av 

Junior-VM att följa upp och driva det i samma anda. Det är bara min hälsa som kan få 
mig att avstå. 

 
5. Det är oviktigt att det inte utgår ersättning men väldigt dåligt att man får betala resa 

och uppehälle ur egen ficka. Det innebär att man betalar för att jobba gratis. En viktig 
bit att fundera på för arrangörer om de vill använda sig av volontärer i framtiden. 

 
6. Att träffa nya människor och kanske lära sig nya saker samtidigt som man ställer upp 

för något man tror på och bryr sig om. 
 
 
Respondent 15, Kvinna 29 år 
 

1. Nej, andra gången. 
 

2. Mitt intresse för hockey och för hur ett stort mästerskap skapas bakom kulisserna. 
 

3. Det var kul att träffa nya människor och att lära sig nya saker. 
 

4. Ja, fast inte med samma sport. 
 

5. Inget speciellt, jag gör detta av intresse inte för att få betalt. 
 

6. Att gästerna som kommer till mästerskapet är nöjda och glada med att saker och ting 
flyter på för att jag har gjort mitt jobb. 

 
 
Respondent 16, Man 23 år 
 

1. Nej, inte en aning. 
 

2. Lära sig hur allt funkar. 
 

3. Gillar när det är stora evenemang. 
 

4. – 



 

 

 
5. De betyder att jag förmodligen hade tackat nej till att vara volontär om det innebär att 

jag måste ta ledigt från mitt jobb, om det inte är något evenemang som jag verkligen 
vill vara med på. 

 
6. Knyta kontakter och bredda sitt nätverk. 

 
 
Respondent 17, Kvinna 36 år 
 

1. Sex gånger tidigare och är det fortfarande är publikvärd för Malmö Redhawks. 
 

2. Fick ett erbjudande av fotbollsklubben som ungdomspublikvärd i IFK Göteborg sen 
dess är jag fast. 

 
3. Till u19-VM var det för att de nyss varit VM i Göteborg och visste att många därifrån 

skulle vara med och vi hade så jäkla kul tillsammans, de e ofta de som driver mig att 
man har så kul när man ställer upp och träffar många nya människor plus att det är ett 
avbrott i vardagen ett kul avbrott! 

 
4. JA. 

 
5. Inte så mycket tar semester så får ersättning ändå! Klart de hade vart bra med någon 

betalning men verkligen inget jag tänker på. 
 

6. Mitt egna sport intresse och positiva tänkande, även om någon är trött, nere eller jag 
själv är trött eller nere så tänker jag inte gräva ner mig i det utan vänder det då till 
något positivt och utstrålar glädje och energi! Älskar att träffa människor och vara 
service minded, det är jag i ett nötskal. 

 
 
Respondent 18, kvinna 25 år. 
 

1. Nej, en gång tidigare vid ett stort evenemang men ett flertal gånger vid mindre 
tillfällen som ett exempelvis stå i kiosken hemma vid fotbollsmatchen.  

 
2. Vid det större tillfället väckte en kompis tanken men det var erfarenheten och meriten 

till CV:t som lockade. 
 

3. Chansen att öka på CV:t eftersom det vid ett större event kan behöva upptas så mycket 
tid. Vid mindre så absolut, har jag tid så hjälper jag gärna till nån timme för att mindre 
lokala org. Ska kunna flyta på lätt.  

 
4. Kanske, om det inte krockar med arbete för jag skulle inte ta ledigt för det. Jag vill inte 

heller gå back på det men det är kul och är gärna delaktig i den härliga gemenskapen 
igen.  

 
5. Visst ett par gånger för att skapa erfarenhet och jag har svårt för att säga nej om någon 

behöver hjälp men problematiken med ett större event är att det ligger över ett flertal 
dagar. Jag brinner inte för några sporter men bara det inte involverar egna större 
kostnader så är erfarenheten, gemenskapen och stämningen lön nog.  

 



 

 

6. Har jag tagit på mig ett ansvar så skall det genomföras på bästa möjliga sätt vare sig 
det är en anställning med lön eller inte. Jag vill ju kunna stå för det jag levererar.  

 
 
Respondent 19 - Man, 36 år. 
 

1. Nej antal vet ej men 3 gånger i Göteborg sen 6 eller 7 gånger i Stockholm. 
 

2. Kul att få jobba med service och hjälpa folk. 
 

3. Att man trivdes med folket omkring sig när man jobbade med. 
 

4. JA. 
 

5. Jobbar Gratis men för det mesta får man lite mat så man orkar å sen biljett till 
evenemanget med. 

 
6. Kul att man vet att man kommer att få träffa massa nytt folk som man kommer att lära 

känna under evenemanget. 
 
 
Respondent 20 - Kvinna, 40 år 
 

1. Detta var inte första gången jag ställde upp som volontär. Jag var även volontär på 
innebandy-VM 2006. Då var jag lagvärd åt Norges landslag. 

 
2. Jag tycker det är roligt med innebandy. Eftersom jag alltid har det kul och trivs när jag 

hjälper till på FCH:s matcher så har det lett till att jag tackat jag till att både hjälpa till 
på SM-finalernas bankett och sen även VM-2006 osv. 

 
3. Det är både trevligt och kul att tillsammans med andra härliga människor som också 

brinner för innebandyn bli som en liten innebandyfamilj och hjälpa till med att få det 
hela att fungera på bästa sätt. 

 
4. Ja jag kan tänka mig att ställa upp fler gånger. 

 
5. Det är viktigt att idrotten växer och finns tillgänglig för alla. Då behövs det folk som 

hjälper till ideellt utan lön och så tycker jag att det ska vara. Lönen är glädjen och 
trivseln som man får tillsammans runt innebandyn och all uppskattning man får för att 
man hjälper till. 

 
6. Vill som sagt att idrotten ska nå ut till alla och att alla ska kunna ta del av det positiva 

som idrotten har att erbjuda. Få fler att känna den glädje och samhörighet som just 
idrotten ger. Detta är faktorer som motiverar mig att delta som volontär och göra ett så 
bra jobb som möjligt.  

 
 
Respondent 21 - Kvinna, 31 år 
 



 

 

1. Jag har medverkat på diverse olika evenemang, som t.ex. Idol, Idrottsgalan, U21-EM i 
fotboll, skid-VM i Frankrike och vid HIF's hemmamatcher. Bortsett HIF's matcher 
handlar det kanske om en 10 tillfällen, från 1-7 dagar beroende på evenemang. 

 
2. Arbetade som tolk åt franska U21-landslaget under en turnering inför U21-EM, det var 

roligt så jag ville vara med under U21-EM också fast då som volontär. 
 

3. Min erfarenhet är att du får nya vänner varje gång och att du har roligt under tiden du 
jobbar. Jag har fortfarande kontakt med några från ledarstaben i det franska laget, 
alltså sedan 2008! Sedan vill jag jobba som koordinator efter min examen och då är 
det en fördel att ha sett många olika evenemang inifrån. 

 
4. Absolut, om jag har tid och möjlighet. 

 
5. Att organisationen måste vara flexibel och tillmötesgående, ingen jobbar gratis och 

accepterar att bli behandlad som skräp. Ju bättre backup desto bättre resultat. 
 

6. Det gynnar mig själv, dessutom finns det en stolthet i att bidra till ett lyckat 
evenemang med bra reklam till regionen/staden. 

 
 



 

 

8.2 Bilaga 2 
 
Intervjuer med ansvariga över volontärer 
 
Respondent 1: Henrik Paulsson, 36 år - Projektledare U19-VM i innebandy 
2015, Helsingborg 
 

1. Vad upplever du är den största utmaningen när det gäller att rekrytera volontärer? 
 
Det finns två större utmaningar. 1) att hitta ett tillräckligt stort antal volontärer. 2) att hitta 
volontärer med rätt kompetenser, som kan ta ansvarspositioner och vill jobba mycket. Utifrån 
min erfarenhet som projektledare är det viktigt att söka brett och på många ställen. Gå utanför 
det lokala området geografiskt och använd så många källor som möjligt. Studenter på 
högskola/YH är livsviktiga för att hitta både väldigt duktiga volontärer (som kan ta 
ansvarspositioner) och för att hitta en stor mängd. Utan studenter hade det varit väldigt svårt 
att genomföra många av de största idrottsevenemangen i Sverige. Väldigt viktiga är också 
lokala föreningar inom aktuell sport. 
 

2. Hur gör du för att motivera volontärer? 
 

Det finns inte ett enkelt svar på det. Generellt handlar det om att få volontärerna att känna 
delaktighet och att de har en viktig roll för helheten, oavsett position. Också viktigt att som 
ledare vara prestigelös och visa genom handling att alla har ett stort värde under ett 
evenemang. Sedan är det väldigt individuellt hur volontärer är, det gäller att försöka känna av 
vilken personlighetstyp man jobbar med. T ex vill personen ha mer ansvar/mindre ansvar, ta 
egna initiativ/följa ”order” och jobba med andra/jobba i en ensamposition. Ju bättre man kan 
göra det förberedelsejobbet, desto lättare har man under evenemanget, men man måste också 
räkna med att justeringar får göras längs med hela vägen. Naturligtvis också viktigt att 
volontärerna har roligt längs vägen, hur man får dem att tycka det finns tusen olika sätt. 
 

3. Hur stor betydelse har volontärer för ditt evenemang? 
 

Här finns däremot ett enkelt svar: de är helt avgörande för hur bra evenemanget ska lyckas. 
Också helt avgörande för att evenemanget överhuvudtaget ska kunna genomföras på ett 
vettigt sätt. Därför är det också så otroligt viktigt att hålla volontärerna på gott humör, även då 
det är jobbiga grejer som händer under eventet. 
 

4. Vilka kostnadsposter ser du kring användandet av volontärer? 
 

De traditionella ”kostnaderna” är volontärsmat, volontärskläder, biljetter till evenemanget 
(inte en riktig kostnad) samt ibland ett volontärsboende. På större återkommande evenemang, 
såsom Swedish Open i tennis i Båstad, satsas det stort på aktiviteter för volontärerna utanför 
arbetstid. Detta är då snarare en investering i att volontärerna ska komma tillbaka 
nästkommande år, än en kostnad.  
 

 
 



 

 

Respondent 2: Kristoffer Fält, 25 år - Projektledare med ansvar för bemanning, 
U19-VM i innebandy 2015, Helsingborg 
 

1. Vad upplever du är den största utmaningen när det gäller att rekrytera volontärer? 
 
Införsäljningsprocessen. Att motivera och öka förståelsen vad volontärer kan ”tjäna” på 
volontärsarbete utan ekonomisk ersättning. 
 

2. Hur gör du för att motivera volontärer? 
 
Bygga en organisation som bygger på gemenskap och glädje där det är roligt att vara 
engagerad. 
 

3. Hur stor betydelse har volontärer för ditt evenemang? 
 
Absolut den största betydelsen. Utan volontärer inga evenemang. 
 

4. Vilka kostnadsposter ser du kring användandet av volontärer? 
 
Ekonomisk ersättning till eventuella ansvarsposter. Kost & logi kostnader för volontärer. 
 

5. Hur ser du på möjligheten och troligheten att volontärer sprider vidare information om 
sin upplevelse som volontär till vänner och bekanta, som en word-of-mouth inför 
kommande evenemang? (Tilläggsfråga) 

 
Jag tror möjligheten är stor och att det är ett av de bättre marknadsföringsverktygen för att 
locka fler och nya volontärer till kommande evenemang. 
 
 



 

 

Respondent 3: Jeanette Mill, 38 år - Volontäransvarig, VM i innebandy 2014, 
Göteborg. Ackrediteringsansvarig, U19-VM i innebandy 2015, Helsingborg. 
 

1. Vad upplever du är den största utmaningen när det gäller att rekrytera volontärer? 
 
Den största utmaningen är att veta vart man skall söka volontärer. I Göteborg finns det många 
kontaktnät med volontärer medan det i Helsingborg har varit mycket svårare då det inte finns 
några nätverk för detta. Från tidigare evenemang där man skall involvera klubbmedlemmar är 
den största utmaningen att motivera medlemmarna att faktiskt ställa upp överhuvudtaget. Här 
är min erfarenhet att man måste vara ute i mycket god tid. För evenemang som är på 
våren/sommaren rekommenderas att processen dras igång redan vid säsongstart på hösten, för 
evenemang som är på hösten/vintern skall processen vara igång redan tidig vår då alla har 
semester och man kommer att behöva en lång startsträcka av den anledningen. Med andra ord, 
lyft frågan tidigt oavsett om det är via lokala klubben eller externt. 
 

2. Hur gör du för att motivera volontärer? 
 
Var ärlig! Var tydlig! Tala om att det kan bli jobbigt men också grymt kul. Försök att se 
individen oavsett hur många du har att jobba med. Ta dig den extra minuten som kan tänkas 
behövas och växla några ord med personalen. Tips, prata gärna om vad dem tycker om att 
göra, behöver absolut inte vara relaterat till uppdraget. Skapa en relation, på så sätt har alla 
trevligt och alla är gärna med mer än vad är tänkt från början. Visa att du trivs med personalen 
men glöm aldrig att du fortfarande måste kunna hantera obekväma situationer när de uppstår, 
för de kommer att uppstå! 
 

3. Hur stor betydelse har volontärer för ditt evenemang? 
 
Utan volontärer har man inte kunnat genomföra evenemangen jag jobbat med. Det har krävt 
otroligt med resurser och det finns inte en chans att man har kunnat arvodera all personal. 
Utan volontärer- inget evenemang. 
 

4. Vilka kostnadsposter ser du kring användandet av volontärer? 
 
Mat. Kaffe, fika. Kläder, ev. lokaltrafik, eventuellt boende för långväga volontärer, 
parkeringsmöjligheter. 
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