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RESURSDAG FÖR FRIVILLIGA 

INSTRUKTIONER FÖR UTBILDARE 

Resursdagen för frivilliga är en temadag kring välbefinnande, ork och beröm. Målet var att skapa en helhet 

som på ett naturligt sätt utgör en del av arbetshandledningen till stöd för de frivilliga. Längden på resursdagen 

kan variera från ett par timmar till en hel dag, alltefter vilket innehåll och vilka övningar man väljer.  

Syftet med temadagen är att: 

1) Ge utrymme för utbyte av erfarenheter, interaktion och kamratstöd. 

2) Öka de frivilligas förmåga att förstå vikten av gränsdragning mellan sina olika livsroller. 

3) Stödja de frivilligas välbefinnande. 

Som utbildare kan du bestämma om du vill använda PowerPoint-bilderna eller om du genomför resursdagen 

enbart med hjälp av att berätta och låta deltagarna utföra övningar. Övningarna kan även utföras utan bilder. 

Som utbildare kan du utifrån antalet deltagare och tidsschemat avgöra vilka avsnitt du inkluderar i 

utbildningen. I varje avsnitt ingår en kort teoridel, som ni kan gå igenom med eller utan hjälp av PowerPoint-

bilder, samt olika typer av övningar, bland vilka du kan välja de lämpligaste. Innehållet är indelat i följande 

avsnitt: 

1. Introduktion och stimulering 

2. Modeller från barndomen 

3. Kopplingen mellan kropp och sinne 

4. Känslorna känns i kroppen 

5. Stress – när är du den bästa versionen av dig själv? 

o Mindfulnessövningar 

o Metoder för kroppslig självreglering 

6. Den inre rösten 

7. Studera ditt frivilliguppdrag  

8. Välbefinnande är samarbete 

9. Den frivilliges stödnätverk 

10. Utvecklas som frivillig 

11. Framgångar och beröm. 

  



       

Resursdag för frivilliga, anvisningar för utbildaren, sida 2/15 
 

1 INTRODUKTION OCH STIMULERING 

I detta avsnitt är målet att deltagarna ska lära känna varandra och tillsammans introduceras till dagens tema. 

Övningsalternativ A) 

Varje deltagare berättar för de övriga om sina frivilliguppdrag genom att rangordna dem enligt följande: 

a) Vilket är det nyaste uppdraget som hen har inlett? 

b) Vad ger mest glädje? 

c) Vad skulle vara enklast att engagera en kompis i? 

Övningen tar omkring 15–30 minuter, beroende på antalet deltagare. 

Övningsalternativ B) 

Påståenden, enligt vilka deltagarna rör sig på en fiktiv linje genom rummet. Den ena änden av linjen betyder Ja 

och den andra Nej. Utbildaren ställer frågor, på vilka deltagarna svarar Ja, Nej eller någonting mittemellan. 

Efter att deltagarna har valt sin plats kan de diskutera med de som står närmast varför de har valt just den 

platsen, det vill säga varför de svarade som de gjorde på respektive fråga. Exempel på frågor som introducerar 

till temat: 

1) Jag var glad och ivrig när jag kom till kursen. 

2) Frivilligarbetet är en viktig del av mitt liv. 

3) Att arbeta som frivillig är en rolig hobby. 

4) Den här hösten har jag varit motiverad och aktiv. 

5) Det är enkelt för mig att möta nya människor i mina frivilliguppdrag. 

Övningen tar omkring 15–30 minuter, beroende på antalet deltagare. 
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2 MODELLER FRÅN BARNDOMEN 

Hurdan modell för ditt agerande har du fått hemifrån?  

- Syftet är att väcka diskussion och funderingar kring hur modeller som man har lärt sig under 

barndomen inverkar på ens beteende i dag, eller inverkar de? Fungerar modellerna som du har fått 

under barndomen? Vilka positiva eller negativa effekter har de? Har du medvetet försökt göra dig av 

med någon av de modeller som du har lärt dig under barndomen? 

Övningsalternativ A) Längd 10–15 min. 

Vilken modell för ditt agerande har du fått i barndomshemmet?  

Fundera på egen hand + diskutera parvis, 10 min. + genomgång 5 min. 

1. Genom hårt arbete ska du skaffa ditt levebröd/andras godkännande. 

2. Jag uttrycker/förverkligar mig själv genom det jag gör. 

3. Arbete utförs av förnuftet, inte av styrkan/Jag gör det jag måste, i övrigt gör jag vad jag vill. 

 

 

Övningsalternativ B) Längd 10-15 min. 

- Om du vill kan du fundera över hur modellerna hemifrån inverkar på andra delområden i ditt liv, 

såsom ditt förhållande till mat, droger, mänskliga relationer eller pengar. 

Hurdana föreställningar har du om att bilda mänskliga relationer? Varifrån kommer de och på vilket sätt styr 

de dina handlingar? 

Fundera på egen hand + diskutera parvis, 10 min. + genomgång 5 min. 

1. Jag har lätt för att lära känna människor. 

2. Jag är reserverad i början, men jag hittar ändå mitt eget sätt att vara och bygger upp mina egna 

relationer. 

3. Jag upplever inte att jag är bra på att lära känna nya människor. Jag väntar på att andra ska ta 

initiativet. 

 

- Mer information (på finska): https://www.ruokatieto.fi/uutiset/lapsena-opitut-ruokatottumukset-

vaikuttavat-terveyteen-aikuisiassa 

- Mer information (på finska): https://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/nettikurssit/parisuhde-puheeksi-

neuvolatyossa/3-jakso-aikuisrakkaus-ja-kiintym/ 

- Mer information (på finska): https://www.mll.fi/lapsemme-lehti/puhu-rahasta/ 

  

https://www.ruokatieto.fi/uutiset/lapsena-opitut-ruokatottumukset-vaikuttavat-terveyteen-aikuisiassa
https://www.ruokatieto.fi/uutiset/lapsena-opitut-ruokatottumukset-vaikuttavat-terveyteen-aikuisiassa
https://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/nettikurssit/parisuhde-puheeksi-neuvolatyossa/3-jakso-aikuisrakkaus-ja-kiintym/
https://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/nettikurssit/parisuhde-puheeksi-neuvolatyossa/3-jakso-aikuisrakkaus-ja-kiintym/
https://www.mll.fi/lapsemme-lehti/puhu-rahasta/
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3 KOPPLINGEN MELLAN KROPP OCH SINNE 

Övningsalternativ A) Längd 10 min. 

Övning Sur som citron: Fundera på egen hand + diskutera parvis, 5 min. + genomgång 5 min., totalt 10 min. 

Föreställ dig att du har en skalad citron i handen. Känn på den, dess vikt och mjukhet. Den är lite kladdig av 

saften som har runnit ur den. 

Du känner den syrliga doften av saften. Sedan tar du en stor tugga av citronen. Den sura saften fyller din mun 

och rinner ner i halsen. 

- Syftet med övningen är att visa hur tankar påverkar kroppen och dess reaktioner.  

- Vi kan jaga upp oss själva med hjälp av våra tankar samt även lugna ner oss.  

- Det är således viktigt med tanke på ditt välbefinnande vad du tänker och vilka känslor tankarna väcker 

hos dig. 

Mer information (på finska): https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-

oppaat/itsehoito/tietoisuustaidot/Pages/ajatukset_eivat_ole_tosiasioita.aspx 

 

 

Övningsalternativ B) Längd 30 min. 

Göra en situationskarta. Avsnitt 1, 10 min. + avsnitt 2, 10 min. + 10 min. genomgång, totalt 30 min.  

Avsnitt 1: Gå igenom en situation under en dag som väckte tankar inom dig. Rita en ellips och skriv situationen 

i den. Skriv sedan under ett par minuter ner tankar om situationen runt ellipsen.  

Fråga därefter dig själv: 

Vad händer inom dig, är ditt sinne klart eller rastlöst? 

Hurdana känslor har du i kroppen? Känner du dig avslappnad eller känner du av spänningar i kroppen? 

Bedöm din funktionsförmåga när din kropp och ditt sinne är i detta tillstånd. 

Lugna därefter ner dig genom att inta en skön ställning och fokusera på de saker som du ser runt omkring dig. 

Titta på färger, former och föremålens olika ytor samt lyssna på bakgrundsljuden. Känn tyngden av din kropp 

mot stolen, känn golvet under fotsulorna och pennan i din hand. Om det dyker upp tankar i ditt huvud, rikta 

försiktigt din uppmärksamhet tillbaka mot dina sinnesförnimmelser och bakgrundsljuden. Skynda inte. När du 

känner dig lugn, rita en ny ellips och skriv på nytt in dina tankar om situationen. Se hur pennan lämnar spår 

efter sig på pappret, känn pennan i din hand och lyssna på bakgrundsljuden. Skriv i 1–2 minuter. 

 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tietoisuustaidot/Pages/ajatukset_eivat_ole_tosiasioita.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tietoisuustaidot/Pages/ajatukset_eivat_ole_tosiasioita.aspx
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Avsnitt 2: Fundera på nytt: 

Vad händer inom dig, är ditt sinne klart eller rastlöst? 

Hurdana känslor har du i kroppen? Känner du dig avslappnad eller känner du av spänningar i kroppen? 

Skiljer sig den andra kartan från den första? 

Känner du dig mindre stressad efter att ha ritat den andra kartan? 

Källa: https://mieli.fi/fi/mind-body-bridging-harjoituksia  

 

 

  

https://mieli.fi/fi/mind-body-bridging-harjoituksia
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4 KÄNSLORNA KÄNNS I KROPPEN, längd 30 min. 

Med hjälp av känslorna anpassar sig vårt sinne och vår kropp enligt de utmaningar vi uppfattar i omgivningen. 

Sådana förändringar i kroppens funktion är en viktig del av känsloupplevelsen: Till exempel kan spänning 

kännas som en klump i magen, medan förälskelse kan kännas som en varm våg i hela kroppen. Det finns 

många kroppsliga ordspråk i anknytning till känslor: skutta av glädje, spricka av iver, fjärilar i magen, hjärtat 

brister, skrika av smärta, darra av skräck och så vidare. 

De senaste resultaten från forskare vid Aalto-universitetet visar hur känslor bokstavligen upplevs i kroppen. 

Kroppsliga och mentala förändringar med koppling till känslor förbereder oss för att reagera effektivt på olika 

hot från omgivningen, men även på positiva händelser, såsom socialt samspel. Källa: 

https://www.iltalehti.fi/mieli/a/2015091120332761  

Grundkänslor: hat, rädsla, glädje och sorg.  

En grupp forskare vid Aalto-universitetet ledd av Lauri Nummenmaa publicerade i slutet av 2013 kroppskartor 

över känslor, vilka omedelbart fick stor uppmärksamhet runt om i världen. Kartorna visar var i kroppen och på 

vilket sätt känslorna upplevs. Forskningen visade även hur viktiga förändringarna i kroppens funktioner är för 

känsloupplevelsen. 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/05/25/tunteet-ilman-niita-elama-ei-tunnu-miltaan-vihakin-on-tarpeellista 

https://mieli.fi/fi/mielenterveys/itsetuntemus/tunteet/tunteet-l%C3%B6ytyv%C3%A4t-kehonkartasta 

Övning Känslorna känns i kroppen 

Du kan även rita din egen kropp på ett papper och rita in var du känner olika känslor. Det finns inget rätt eller 

fel svar. Vi är alla unika. 

- I vilken eller vilka delar av kroppen känner du glädje?  

Fundera på egen hand + diskutera parvis, 5 min. + genomgång 5 min., totalt 10 min. 

- I vilken eller vilka delar av kroppen känner du sorg? 

Fundera på egen hand + diskutera parvis, 5 min. + genomgång 5 min., totalt 10 min. 

- I vilken eller vilka delar av kroppen känner du rädsla? 

Fundera på egen hand + diskutera parvis, 5 min. + genomgång 5 min., totalt 10 min. 

Mer information: https://www.mielenterveystalo.fi/sv/aikuiset/itsehoito-ja-

oppaat/itsehoito/tyokaluja_itsehoito/Pages/Harjoitusnro8Kehonkieli.aspx 

 

 

https://www.iltalehti.fi/mieli/a/2015091120332761
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/05/25/tunteet-ilman-niita-elama-ei-tunnu-miltaan-vihakin-on-tarpeellista
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/itsetuntemus/tunteet/tunteet-l%C3%B6ytyv%C3%A4t-kehonkartasta
https://www.mielenterveystalo.fi/sv/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tyokaluja_itsehoito/Pages/Harjoitusnro8Kehonkieli.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/sv/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tyokaluja_itsehoito/Pages/Harjoitusnro8Kehonkieli.aspx
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5 STRESS – NÄR ÄR DU DEN BÄSTA VERSIONEN AV DIG SJÄLV? Längd 30–45 min. 

Med stress avses en situation, där en människa utsätts för så många utmaningar och krav att de resurser som 

finns tillgängliga för att hen ska kunna anpassa sig till situationen är ansträngda eller överskrids.  

Nästan vilken som helst positiv eller negativ förändring kan vara stressande för individen.  

Ingen stimulus i sig är stressande, utan reaktionen beror mycket på individens motståndskraft och tolerans, i 

synnerhet på synsätt och inställning. 

Kortvarig stress – får människor att göra sitt bästa. 

Långvarig stress – kan vara skadligt. 

Källa: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00976: 

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00976 

Övningsalternativ A)  

• Tänk på en situation inom frivilligverksamheten eller i din vardag då du har upplevt stress. Har du 

identifierat när du är den bästa versionen av dig själv i en stressig situation? 

1. Hur märks det i ditt agerande? 

2. Hur känns det i kroppen/sinnet? 

Fundera på egen hand + diskutera parvis, 10 min. + genomgång 5 min., totalt 15 min. 

• Tänk fortsättningsvis på en stressig situation inom frivilligverksamheten eller i din vardag. Vad hos dig 

är tecken på att det börjar gå för långt? 

1. Hur märks det i ditt agerande? 

2. Hur känns det i kroppen/sinnet? 

3. På vilket sätt försöker du göra situationen lättare? 

Fundera på egen hand + diskutera parvis, 15 min. + genomgång 5 min., totalt 20 min. 

 

Källa: http://www.toisenasteenyhteys.fi/fi/hyvinvointi/hyva-arki/stressi-ja-rentoutuminen/ 

 

 

 

 

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00976
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00976
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00976
http://www.toisenasteenyhteys.fi/fi/hyvinvointi/hyva-arki/stressi-ja-rentoutuminen/
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Övningsalternativ B)  

Sköld mot stress: Avsikten med övningen är att fundera på din egen resursbank och de nätverk som hjälper dig 

att orka och klara dig när du har det tufft. Övningens längd omkring 20–30 minuter. 

A) Rita en sköld med fem segment på ett papper.  

B) Fundera på följande faktorer i ditt liv en i taget och skriv ner de viktigaste: 

1. LIVSERFARENHETER som har gjort mig starkare och lärt mig att klara mig 

2. STÖDNÄTVERK: människor som stöder mig och som jag är glad över att de finns 

3. VISDOMSORD OCH ORDSPRÅK, attityder och föreställningar, som hjälper mig att vara positiv 

4. ATT TA HAND OM SIG SJÄLV: upprätthålla den fysiska och psykiska hälsan 

5. VÅRDA OCH SKÄMMA BORT SIG SJÄLV: källor till livsglädje och kraft; vad känns skönt, trevligt 

och njutbart? 

C) Behandling i grupp: Svaren på punkterna 3, 4 och 5 (även punkt 1 om det finns mycket förtroende i 

gruppen) sammanställs i grupper med fyra personer. Grupperna presenterar sina visdomsord (punkt 3) och 

sina sätt att påverka sitt välbefinnande (punkt 4 och 5) för de andra. 

 

Övningsalternativ C)  

Mindfulnessövningar och ljudinspelningar, bland annat kroppsmeditation och sittande meditation, genomgång 

av svårigheter. 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-

oppaat/itsehoito/tietoisuustaidot/Pages/harjoitukset.aspx 

 

Övningsalternativ D)  

Metoder för kroppslig självreglering, individuell övning, cirka 3 min. 
 
Jordning 
Tryck fotsulorna mot golvet och fokusera helt och hållet på hur fötterna vilar på golvet. 
Böj tårna kraftigt och slappna av.  
Känn alla dina tio tår på golvet. 
Känn ut- och insidan av trampdynan samt hälen.  

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tietoisuustaidot/Pages/harjoitukset.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tietoisuustaidot/Pages/harjoitukset.aspx
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Tryck nu fotsulorna mot underlaget.  
Känn hur du kan stödja dig på dina ben och hur stadigt underlaget är.  

Metoder för kroppslig självreglering, individuell övning, cirka 10 min. 

 
Spänna och slappna av i armar, ansikte, nacke och axlar 
• Knyt din högra hand (två gånger) 

• Knyt din vänstra hand (två gånger) 

• Knyt båda händerna (två gånger) 

• Lyft och böj armarna, spänn sedan överarmarnas muskler. Se till så att handlederna och händerna annars är 
avslappnade  

• Spänn överarmarnas och händernas muskler genom att sträcka ut armarna och pressa handflatorna mot 
låren 

• Rynka pannan genom att höja ögonbrynen 

• Rynka ögonbrynen 

• Spänn ögonens muskler genom att pressa ihop ögonen hårt. Ögonlocken hålls släta, men ingen skulle kunna 
lyfta på ögonlocket 

• Spänn käkarna genom att bita ihop tänderna 

• Tryck tungan mot gommen 

• Spänn läpparna genom att pluta med munnen 

• Böj huvudet bakåt (mot ett eventuellt nackstöd) 

• Böj huvudet framåt med hakan mot bröstet 

• Lyft axlarna mot öronen 

• Lyft axlarna mot öronen och rotera dem åt båda hållen. 
 

Övningar för kroppens och sinnets välbefinnande: https://www.oivamieli.fi/ 

Avslappningsövningar: http://www.kssotu.fi/versova/media/docs/rentoutus-opas.pdf 

 

  

https://www.oivamieli.fi/
http://www.kssotu.fi/versova/media/docs/rentoutus-opas.pdf
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6 DEN INRE RÖSTEN  

Alla talar till sig själva. Den inre rösten kan vara positiv, negativ eller neutral. Positiva, konstruktiva och nyttiga 

tankar gör oss på bättre humör, uppmuntrar och får oss att agera.  

Tankar kan även göra oss modfällda och illa till mods. Skadliga tankemönster är till exempel en negativ inre 

röst (du kritiserar, nedvärderar eller förminskar dig själv), att göra negativa generaliseringar (Så här går det 

alltid, Jag är aldrig med om någonting roligt, Alla är emot mig, Ingenting lyckas), att generalisera och läsa 

andras tankar (du tror att du vet vad andra tänker om dig, eller föreställer dig att andra vet vad du vill eller 

önskar) samt att anklaga sig själv (Alltid när någonting tråkigt inträffar är det mitt fel). Ifrågasätt dina 

tankemönster. Märker du när dina tankar får dig att må dåligt? 

Du kan välja vad du säger till dig själv. Du kan sporra dig själv och ge dig själv vägledning, uppmuntran och beröm. 

Om det här känns svårt i början kan du föreställa dig vad du skulle säga till en vän som är i samma situation som du 

själv. 

Källa: https://www.nyyti.fi/sv/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/ajatusten-voimaa/  

Mer information: https://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/sisainen-puhe-saatelee-kayttaytymista  

Övningsalternativ A) Längd 20 min. 

Fundera på egen hand + diskutera parvis, 15 min. + genomgång 5 min., totalt 20 min. 

Du kan främja positivt tänkande genom att göra en lista över dina goda sidor. Om du var någon annan, vilka 
saker skulle du avundas hos dig själv? 

 

Övningsalternativ B) Längd 15 min. 

Fundera på egen hand + diskutera parvis, 10 min. + genomgång 5 min., totalt 15 min.  

Tacksamhetsövning på tio fingrar. Hitta för varje finger på en sak som du är tacksam för. Dela med dig av några 
av dem med personen bredvid dig.  

Läs listan varje dag och lägg till fler positiva saker. Du lär dig att komma ihåg att du har bra egenskaper och att 
många saker i ditt liv är tillräckligt bra. Att tänka på trevliga saker varje dag tränar hjärnan i att producera mer 
positiva tankar. 

  

https://www.nyyti.fi/sv/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/ajatusten-voimaa/
https://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/sisainen-puhe-saatelee-kayttaytymista
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7 STUDERA DITT FRIVILLIGUPPDRAG 

Övningsalternativ A) Längd 50–60 min. 

Första paret 20 min. + andra paret 20 min., gemensam genomgång 15 min., totalt 50–60 min. 

De logiska nivåerna är en hierarkisk beskrivningsmodell, där nivåerna för den psykologiska 

förändringsordningen visar människans varande samt processer för tänkande och handling.  

Deltagarna har möjlighet att parvis fokusera på och studera sina respektive frivilliguppdrag. 

Arbetshandledningsmässig övning, den frivilliga får i lugn och ro fundera på sitt eget uppdrag medan den 

andra ställer frågor som styr tankarna.  

Övningen görs i par. Paren får en bunt papper i A4-storlek med de logiska nivåerna och förklaringar på vad 

som ingår i dem. Övningen gås igenom parvis enligt hur mycket utrymme det finns i rummet eller i närheten av 

det. Det bästa vore om A4-arken kunde placeras i en cirkel eller efter varandra på golvet och den person, vars 

uppdrag paret går igenom, ställer sig på ett ark i taget. Kompisen ställer frågor och den som svarar kan även 

själv se frågorna. När den första frågan är behandlad går man till följande, enda tills alla nivåer har gåtts 

igenom. Byt roller inom paren. Om det inte finns utrymme eller man inte vill stiga upp kan övningen även 

utföras med hjälp av PowerPoint-bilden Studera ditt frivilliguppdrag, med början nerifrån med Omgivning. 

Efter övningen samlas deltagarna och övningen gås kort igenom gemensamt ännu en gång, cirka 15 minuter. 

Det finns inga rätta eller fel svar. Var och en har möjlighet att fokusera på att gå igenom sitt eget 

frivilliguppdrag tillsammans med kompisen. En frågar och den andra svarar. Ingen brådska.  

Genomgång: Diskutera tillsammans. Hur kändes övningen? Stannade någon punkt särskilt kvar i minnet? 

Kändes någon fråga svår? Vad lärde du dig av kompisen? Fick du nya perspektiv på ditt eget frivilliguppdrag? 

Känner du dig starkare (jag är ju bra på det jag gör)? 

Tid cirka 20 minuter/person, totalt 45 minuter. Genomgång 15 minuter. 

Källa: http://uraohjauksen-sanakirja.purot.net/loogiset_tasot  

 

 

 

 

http://uraohjauksen-sanakirja.purot.net/loogiset_tasot
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Övningsalternativ B) Längd 15 min.  

Fundera på egen hand + diskutera parvis, 10 min. + genomgång 5 min., totalt 15 min. 

1. Gör en lista i huvudet eller på papper över de färdigheter du behöver i ditt frivilliguppdrag. Det kan 
vara små eller stora saker, men för dig viktiga färdigheter som du behöver.  

2. När du är nöjd med listan, beröm dig själv för att ha skaffat dig alla dessa färdigheter. 
3. Om ni vill kan deltagarna dela med sig av några av sina färdigheter inom paren.  

Tacksamhet ökar de positiva reaktionerna i kroppen, hjälper dig att leva mer i stunden och avlägsnar 
stresskänslor. 

Källa: Stresshanteringskort från Hidasta elämää (anpassad övning) 

  



       

Resursdag för frivilliga, anvisningar för utbildaren, sida 13/15 
 

8 VÄLBEFINNANDE ÄR SAMARBETE 

Fundera gruppvis 15 min., gemensam genomgång 15 min., totalt 30 min. 

Diskutera i tre grupper vilket ansvar varje aktör har för den frivilliges välbefinnande. 

Vad är individens ansvar? Vad är gruppens stöd och ansvar? Vad är organisationens stöd och ansvar? Annat? 

Till exempel samhället, hälsocentralen, företagshälsovården, skol- och studenthälsovården. 

Ansvaret för den frivilliges ork och välbefinnande är fördelat mellan individens eget ansvar, frivilliggruppens 

ansvar och ansvaret hos den som organiserar verksamheten. 

1. Individens ansvar – Vars och ens eget ansvar  

- Identifiering av de egna resurserna 

- Rätt och skyldighet att säga nej till ett uppdrag, om 

o den hjälpbehövande står en själv alltför nära  
o den hjälpbehövande står ens livssituation alltför nära eller 
o ens egen livssituation inte är balanserad 

- Skyldighet att vila och pausa tillräckligt ofta 
- Skyldighet att regelbundet delta i gemensamma gruppkvällar, där man kan dela med sig av 

erfarenheter 
- Rätt till utbildning 

- Skyldighet att be om hjälp och stöd 

- Iaktta tystnadsplikten och andra gemensamma spelregler. 

 

2. Gruppens ansvar  på frivilliggruppens och gruppledarens ansvar 

- Regelbundna möten 

- Överenskommelse om gemensamma spelregler 

- Tystnadsplikt om saker som har berättats i gruppen 

- Respekt för övriga frivilliga 

- Skyldighet att be om hjälp och stöd 

 

3. Ansvaret hos den arrangerande organisationen  på avdelningens och distriktets ansvar  

- Ordnar introduktion till uppgiften 

- Ordnar utbildning 

- Ordnar annat nödvändigt stöd, till exempel resursdagar, handledningskvällar, diskussioner om 

erfarenheter, avlastningssamtal samt vid behov arbetshandledning för frivilliga. 
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9 DEN FRIVILLIGES STÖDNÄTVERK 

Övningens längd omkring 10–20 minuter, beroende på antalet deltagare.  

Målet med det här avsnittet är att visa deltagarna var de kan begära hjälp om de upplever att de ställs inför 

utmanande situationer i sitt frivilligarbete. När den frivillige får möjlighet att tala ut med någon som förstår 

växer hens egna resurser och kvaliteten på hens arbete blir bättre. Det är bra om utbildaren betonar för de 

frivilliga att det inte är ett misslyckande att berätta om problem eller be om hjälp. Utbildningen för frivilliga har 

en förebyggande effekt i det avseendet att den frivillige lär känna gränserna för och befogenheterna i sitt 

arbete samt kan kontakta kontaktpersonen i rätt tid, innan problemen blir för stora. Tillsammans med 

kontaktpersonerna säkerställer man att tröskeln att kontakta dem är tillräckligt låg. 

Genomgång av kontaktuppgifterna till de frivilligas kontaktpersoner, som de frivilliga kan kontakta om de 

stöter på problem i sitt arbete. Det är bra om utbildaren betonar att den frivilliges stödnätverk sträcker sig från 

andra frivilliga till gruppledaren, via den egna avdelningen till anställda på distriktsbyrån, vilket innebär att 

professionell hjälp finns tillgänglig om man bara lyfter fram problemen.  

 

 

 

10 UTVECKLAS SOM FRIVILLIG 

Målet i det här avsnittet är att deltagarna ska fundera över vilka mål och önskemål de själva har ställt på 
frivilligverksamheten samt funderar över vilka saker som får verksamheten att kännas rolig. 

De frivilligas utveckling kan behandlas parvis eller i små grupper.  

Ledaren ber paren/grupperna att fundera över sin ”karriär” inom frivilligverksamheten, i det förflutna och i 
framtiden. Genom att fundera över sin tid som frivillig förstår den frivillige allt vad hen redan har gjort, vad 
hen har deltagit i och vad frivilligverksamheten har gett hen. Samtidigt är det bra att förstå hur 
verksamhetsmiljön eller motiven för det egna arbetet eventuellt har förändrats.  

När den frivillige funderar på framtiden kan hen upptäcka de faktorer, mål och önskemål som hen vill försöka 
uppnå inom sitt frivilligarbete. Par- eller gruppdiskussionerna kan gås igenom tillsammans med hela gruppen 
med fokus på framtiden och utvecklingsperspektivet, till exempel genom frågor om vad som bidrar till att man 
utvecklas inom frivilligverksamheten, vad som behövs för att utvecklas, samt huruvida utvecklingen enbart 
hänger på den frivillige själv eller behöver den frivillige stöd/hjälp för att kunna utvecklas. 

Övningens längd: par-/gruppdiskussioner 10–20 min., gemensam genomgång 20 min. 
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11 FRAMGÅNGAR OCH BERÖM 

Övningens längd omkring 10–15 minuter. 

Det är bra att avsluta resursdagen med det här avsnittet. På så sätt blir det sista budskapet till deltagarna 
deras framgångar samt beröm som de har fått själva och gett till andra. 

I det här avsnittet är målet att deltagarna ska öva sig på att berömma sig själv och glädja sig över sin egen 
kompetens samt hjälpa deltagarna att se sina framgångar och ge varandra respons för att stärka 
gemenskapen. 

Övningsalternativ A) 

Arbete parvis. Först ger deltagarna sig själva respons: 

a) Det här är jag bra på 

b) Det här lyckades jag med senast 

c) Det här fick mig att må bra. 

Därefter ger deltagarna varandra beröm inom paren: 

a) Jag vill tacka dig för 

b) Av dina färdigheter beundrar jag 

c) Jag blev på gott humör när du... 

Till sist tackar var och en den andra parten i sitt par inför hela gruppen för att stärka gemenskapen. Utbildaren 
påminner om att framgångar och känslan av att tillhöra gruppen upprätthåller glädjen inom 
frivilligverksamheten. 

 

 

 


