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Side 2 

Volontärers och Anställdas Hälsa och Välmående i 
Ungdomsorganisationer 

 
En annan modul riktar in sig på “Volontärers och anställdas hälsa och välmående inom 
aktiviteter i ungdomsorganisationer”, och den fokuserar särskilt på den unga deltagaren, 
medan denna fokuserar på hälsa och välmående bland människorna i 
ungdomsorganisationerna. 
 
Varför borde vi ta fasta på volontärers och anställdas hälsa och välmående i 
ungdomsorganisationer? 
Hälsa och välmående bland volontärer och anställda är förstås viktigt för att vi bryr oss om 
dessa värdefulla personer i våra organisationer, och om de mår bra kan de utföra sina arbeten. 
Att ta hand om personalresurser är viktigt på alla arbetsplatser, men baserat på erfarenheter 
från nätverket inom Nordisk Ungdomsorganisations är det vanligare att volontärer och 
anställda i ungdomsorganisationer är satta under hög press, vilket kan resultera i fysiska och 
mentala stressymptom, utbrändhet, depression och liknande. När bakgrunden av detta 
diskuterades under en session där många representanter från ungdomsorganisationer 
medverkade, kunde sammanfattningsvis konstateras att: 

- Först och främst har ungdomsorganisationer ofta en låg budget att förhålla sig till och 
därför har många av dem för lite personal i relation till arbetsmängd. Att minska på 
arbetsbördan kan vara utmanande eftersom många uppgifter är obligatoriska för att 
fullfölja kriterierna från finansiärerna. Ungdomsorganisationer kan få mer 
personalresurser genom att anlita volontärer, men att leda dessa kostar också 
organisationerna resurser och pengar. 

- För det andra är det vanligt att ungdomsorganisationer får finansiellt stöd baserat på 
bidrags- eller stipendieansökningar. Konkurrensen att beviljas bidrag är hård, och 
bidragen sträcker sig sällan över en lång tid. Summorna är dessutom små jämfört med 
inkomster inom andra områden. Det betyder att en större del av de personalresurserna 
inom ungdomsorganisationer används till att skriva ansökningar, och utfallet är osäkert. 
Den finansiella osäkerheten skapar stress bland dem som är ansvariga för att hålla 
igång organisationerna, och det kan vara svårt att planera för längre perioder.  

- En tredje faktor är den typiska personprofilen bland volontärer och anställda inom 
ungdomsorganisationer; de flesta engagerar sig för att de anser det vara meningsfullt, 
och därför strävar de efter att göra sitt bästa. Detta är ett fantastiskt karaktärsdrag, men 
det kan vara svårt att beräkna sina tids- och energigränser rätt när man är väldigt 
motiverad att utföra arbetet. 

 
Med detta som bakgrund, har vi tittat närmare på vad stress är, hur stress kan minskas genom 
gott ledarskap och god arbetsledning, och slutligen vad mer som kan göras för volontärer och 
anställdas hälsa och välmående. 
 
Symptom på en stressande arbetsmiljö 
Människor upplever tillfällig stress i många olika situationer, och det är inte alltid negativt. 
Intensiv stress eller stress över en längre period är däremot definitivt en hälsorisk. Stressnivån 
byggs ofta upp över tid, därför smyger symptomen fram och kan öka över tid om stressen 
fortsätter. Några typiska symptom är: 

- Förändrade sovvanor, svårt att få tag i sömnen. 
- Förändrade kostvanor, man äter mer/mindre eller oregelbundet, mer skräpmat och 

liknande. 
- Huvudvärk eller migränattacker. 
- Försvagat immunförsvar – ständiga infektioner. 
- Magproblem, magsmärtor, illamående, diarré eller förstoppning. 
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- Smärtor i nacke, axlar, rygg, käke eller mer diffus smärta. 
- Hjärtklappning, tryck eller hugg i området kring hjärtat. 
- Andnöd eller svag andning. 
- Yrsel. 
- Försämring av kroniska sjukdomar. 
- Känslighet för ljud, ljus och lukter. 
- Ökad irritation och humörsvängningar. 
- Spänningar eller rastlöshet. Svårigheter att få saker gjorda. En känsla av att alltid ha 

tidsbrist. 
- Minnes- och koncentrationssvårigheter. 
- Ledsenhet, nedslagenhet och nära till gråt. En känsla av inre tumult. 
- Oförklarliga ångestattacker och deprimerade känslor. 

 
I följande sektion skriver vi om stöd för personalresursers hälsa och välmående från 
organisationernas ledares (styrelseledamöters eller arbetsledares) perspektiv. Dock icke att 
förglömma att även deras hälsa ska tas om hand. 
 
Öga för individualitet 
Olika uppgifter kan stärka eller belasta den individuella volontären/anställda. Det som ger vissa 
energi, kan vara tröttsamt för andra. Därför är det viktigt att i mån av möjlighet vara överens 
med volontären/den anställda om uppgifterna. Det är också individuellt hur länge en person 
kan hantera stress innan hen får symptom, och symptomen kan variera från person till person. 
 
Hur ska ansvar och resurser balanseras? 
Att förebygga svår långtidsstress handlar först och främst om att balansera arbetsbörda och 
resurser. Betungande krav kan och bör inte alltid tas bort: Tuffa hinder är viktiga och 
tidsgränser kan behövas, men det är viktigt att de betungande uppgifterna är realistiskt 
fördelade på de som ska utföra dem. Som ledare kan du påverka styrkan på efterfrågan, och 
stärka resurserna när uppgifterna är gjorda. 
 
De vanligaste belastningarna och hur man löser dem: 
 

- Orealistiska och odefinierade krav – skapa realistiska krav: Även de mest simpla 
visionerna kan resultera i oförutsedda uppgifter. Börja med att definiera uppgifterna 
steg för steg. När volontären/den anställda har börjat jobba, ha regelbundna möten och 
fråga om de behöver hjälp eller mer resurser. 
 

- Oklara roller – skapa klara roller: Arbetet i ungdomsorganisationer görs ofta av både 
volontärer och anställda. Det finns inga standardiserade roller för volontärer och 
anställda, så det bör bestämmas inför varje arbetsperiod beroende på innehåll. 
Rollerna kan påverkas av kompetensnivå, hur mycket tid som kan avsättas på varje 
uppgift, vilken typ av uppgift det handlar om samt hur mycket personalresurser det finns 
totalt. Ledaren kan själv sätta rollerna, eller så kan de bestämmas i gruppen. Ifall jobbet 
pågår under en längre period kan det hända att rollerna behöver en genomgång under 
processen. 
 

- Hög komplexitet – bryt ner och lägg till kompetenser: Vägen att hantera en svår uppgift 
är att bryta ner den till mindre ämnen som är lättare att hantera. Ifall även de mindre 
ämnena är komplicerade kan det hända att du behöver lägga till kompetens. Det kan 
göras på många olika sätt, till exempel genom att låta volontärerna/anställda studera 
ämnet, få råd eller konsultation från en expert, eller ta in en volontär med kompetens i 
ämnet. 
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- Konflikter i arbetsmiljön – ta itu med dem direkt och konstruktivt: Konflikter i 
arbetsmiljön kan orsaka mycket stress för såväl volontärer och anställda som för 
ledare. Det är viktigt att ta tag i konflikterna direkt och börja med mjuka åtgärder såsom 
diskussion mellan de berörda parterna, tillsammans med en förmedlare om det behövs. 
Ta i beaktande att konflikterna i organisationen kan vara symptom på problem som 
personerna upplever i andra delar av sina liv, till exempel svåra hemförhållanden, 
förlust av en nära person eller problem med fysisk eller mental hälsa. Försök därför, 
åtminstone om konflikten pågår under en tid, att ordna stöd åt personen för de 
bakomliggande problemen. Detta kan över tid förbättra situationen i organisationen. 
 

- Bristande sammanhållning och ansvar i gruppen – undersök och inspirera: Uppgifter 
inom ungdomsorganisationer löses ofta av flera personer tillsammans – därför är både 
sammanhållningen och ansvaret i gruppen viktigt för både volontärer och anställda. 
Gruppsammanhållningen kan stärkas genom övningar i teambuilding och tid avsatt till 
att lära känna varandra. Ansvaret i gruppen växer bäst genom att låta volontärer och 
anställda få insyn i den större agendan där det aktuella ämnet är en helhet, och över 
tid låta dem utveckla deras känsla av äganderätt. 
 

- Ständiga förändringar – skapa förutsägbarhet: I ungdomsorganisationer är det vanligt 
att arbetet planeras och justeras under processens gång. Det är inte nödvändigtvis en 
negativ sak eftersom det tillåter volontärer/anställda att utveckla en känsla av ägande 
längs vägen. Dock är någon typ av ramarbete nödvändigt för att skapa ett spår. Det 
kan vara en tidslinje, ett tydligt mål, en lista över förväntade resultat, en förklaring av 
arbetsformatet eller liknande. 
 

- Överbelastning – justera uppgifter och lägg till resurser: Ifall personalresurserna inte är 
tillräckliga för att klara av arbetet behöver man antingen lägga till ytterligare resurser 
eller reducera uppgifterna. Om du väljer att öka antalet volontärer/anställda, ta i 
beaktande att det tar tid att komma in i gruppen och det kräver också ansträngningar 
av de andra anställda, så effekten är inte omedelbar. Om du väljer att reducera antalet 
uppgifter, börja med att göra en lista över alla uppgifter och placera dem i ordning enligt 
hur viktiga de är. Genom att göra ser du enkelt vilka uppgifter som kan tas bort. Andra 
alternativ är att sänka ambitionsnivån på uppgifterna eller göra arbetet mer 
automatiserat, eller fördela uppgifter till en tredje part. 
 

- Brist på erkännande – lägg märke till arbetet volontärerna/de anställda gör: 
Erkännande är särskilt viktigt för volontärer, men även anställda behöver bekräftelse 
på det arbete de gör för att hållas motiverade. Bekräftelse kan visas på många sätt, till 
exempel genom ett enkelt “tack”, en gåva, ett certifikat, ett officiellt tillkännagivande på 
vad som uppnåtts, en möjlighet att gå vidare till önskad arbetsuppgift eller liknande. 
Mer om dessa erkännanden går att finna i modulen om volontärarbete, och mycket av 
det kan även appliceras på anställda. 

 
Som den tidigare sektionen visar, så kan volontärers och anställdas hälsa och välmående i 
viss mån främjas av gott ledarskap och arbetsledning, men andra element spelar också in. 
Arbetsmiljön har en stor inverkan, och med det menas: 

- Fysisk arbetsmiljö såsom god luftkvalitet, ergonomiska arbetsställningar, tillräckligt 
med plats, gott om arbetsredskap, och 

- en inkluderande attityd som accepterar och bekräftar volontärerna/de anställda oavsett 
kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning eller åsikt. 



   

 
Side 5 

Alla volontärer och anställda kämpar någon gång med problem kring hälsa och välmående. 
Därför är det viktigt att vara förebyggande och etablera ett stödsystem, till exempel genom att 
dela in volontärerna i par eller trios, som möts regelbundet och pratar om hur de mår, stöttar 
varandra vid behov samt informerar ledarna om eventuella problem som behöver tas itu med. 
En stor del som berör hälsa och välmående kan lösas inom organisationen, men glöm inte att 
sjukvårdspersonal bör involveras vid behov. 
 
Vi avslutar med en serie om stöd för volontärer, som har gjorts av deltagare på en av våra 
aktiviteter. 
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Volunteers´ and Employees´ Health and Wellbeing in Youth NGOs 
 
 
Another module addresses “Health and Wellbeing in Youth NGO Activities” and that one 
focuses especially on the young participant, while this module focuses on the health and 
wellbeing of the human resources in youth NGOs. 
 
Why should we address volunteers´ and employees´ health and wellbeing in youth 
NGOs? 
Health and wellbeing of volunteers and employees is of course important because we care 
about these valuable persons in our organisations, and by them feeling well they are able to 
do their tasks. Taking care of the human resources is important at any workplace, but based 
on our experiences within the Nordic Youth Association´s network, it is rather common that 
volunteers and employees in youth NGOs are under high pressure, which can result in physical 
and mental stress symptoms, burn out, depression etc. When we discussed the background 
of this during a session with many youth NGO representatives involved, the conclusion was: 

- Firstly, youth NGOs are often operating on small budgets and therefore many of them 
have too little staff in relation to the workload. Lowering the workload can be challenging 
as many tasks are obligatory to fulfil the criteria set by funders. Youth NGOs can get 
additional human resources by having volunteers but managing volunteers does also 
cost the organisation staff resources and money. 

- Secondly, it is common that youth NGOs receive funding based on grant applications. 
The competition to get grants is hard, the grants are seldom for a long period and the 
amounts are small compared to income on other fields. That means that a rather big 
part of the youth NGO´s human resources are used for writing applications and the 
outcome is uncertain. The financial uncertainty itself causes stress among those who 
are responsible for keeping the organisation running, and it can be difficult to do long 
term planning. 

- A third factor is the typical profile of volunteers and employees of youth NGOs; most 
people who volunteer or work on this field do it because they consider it meaningful, 
and therefore they strive to do their best. This is a fantastic characteristic, but it can be 
difficult to estimate the own time and energy limits correctly when being highly 
motivated to do the task. 
 

With this as a background we have looked into what stress is, how stress can be lowered by 
good leadership and task management, and lastly what else can be done for volunteers´ and 
employees´ health and wellbeing. 
 
Symptoms of stressful work environment 
People experience temporary stress in many different situations, and it is not always negative. 
However, regular or long-term/intense stress is definitely a health risk. The stress level is often 
building up over time, and thereby the symptoms starts slowly, and may increase by time if the 
stress continues. Some typical symptoms are: 

- Altered sleep pattern, difficulty falling asleep. 
- Changed eating habits, eating more/less, irregularly, more junk food etc. 
- Headache or migraine attacks. 
- Impaired immune system - frequent infections. 
- Stomach problems, abdominal pain, nausea, diarrhea or constipation.  
- Pain in neck, shoulders, back, jaw or more diffuse pain. 
- Seizures of palpitations, pressure and stinging in the heart region. 
- Shortness of breath or shallow breathing. 
- Dizziness. 
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- Exacerbation of chronic disorders. 
- Sensitive to sound, light and odours. 
- More irritable and mood swings. 
- Tense or restless, difficulty to get anything done. A feeling of always being in lack of 

time.  
- Memory and concentration difficulties. 
- Sad, discouraged and crying. Feeling of inner turmoil. 
- Unexplained anxiety attacks and depressed feeling.  

 
In the following section we write about support for human resources´ health and wellbeing from 
the NGO leaders´ (head of board/ leading employee) perspective, but it should not be forgotten 
that also these leaders´ health and wellbeing should be cared for. 
 
Eye for individuality 
Different tasks may strengthen or burden the individual volunteer/ employee. What loads some 
with energy may be tiresome to others, so therefore it is relevant to agree, when possible, on 
the tasks together with the volunteer/ employee. It is also individual to which level a person can 
handle stress before getting symptoms, and symptoms vary from person to person. 
 
How to balance burdens and resources? 
Preventing severe long-term stress is first and foremost about balancing workloads and 
resources. Burdensome demands cannot and should not always be eliminated: Complexity is 
important, and deadlines may be needed, but it is important that the burdensome tasks are 
distributed realistically on the volunteers and employees. As a leader, you can affect the 
heaviness of the demands, and strengthen the resources with which tasks are carried out. 
 
The most common loads and ways to solve them, are:  
 

- Unrealistic and undefined demands – create realistic demands: Even the simplest 
visions may result in unanticipated tasks. Start by clearly defining the tasks, step by 
step. Once the volunteer/employee has started the work, hold regular status meetings 
and ask about the workload and if they need help and perhaps more resources.  
 

- Unclear roles – create clear roles: The work in a youth NGO is often done commonly 
by volunteers and employees. There are no standard volunteer and employee roles, 
so it should be set for each work period depending on the context. The roles can be 
affected by the volunteers´ and employees´ competence level, how much time each of 
them can spend on the task, the nature of the task and how much volunteer and staff 
resources there are in total. The leader can her/him/themself set the roles, or the roles 
can be decided upon within the group of volunteers and employees. Regardless who 
sets the roles, they should be clearly communicated. If the work lasts for a longer period 
the roles might need to be reviewed along the process.  
 

- High complexity – break it down and add competences: The way to handle a complex 
task is to break down them down into smaller subtasks, which are easier to handle. If 
the subtasks are still rather complex you might need to add competences. That can be 
done in many ways, like by letting the volunteer/employee study the topic, getting 
advice/consultation from an expert or bringing in a competent volunteer/employee to 
the team. 

 
- Conflicts in the working environment – address them immediately and constructively: 

Conflicts in the working environment can cause much stress for the volunteers and 
employees, as well as for the leadership. It is important to address conflicts as soon as 
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they occur and start with soft measures like discussion between the persons involved, 
with an external mediator if needed. Take into consideration that the conflict at the NGO 
might only be a symptom of issues the volunteers/employees experience in other part 
her/his/their life, like challenging home conditions, loss of a close person or problems 
with physical/mental health. Therefore, at least if the conflict continues for a longer time, 
try to arrange support for the volunteer/employee for behind lying issues (if the person 
agrees to this), which can by time improve the conflict situation also at the NGO.  

 
- Lack of group cohesion and group responsibility – investigate and inspire: Tasks in 

youth NGOs are often carried out by several persons together -and therefore the group 
cohesion and group responsibility are important both among volunteers and 
employees. Group cohesion can be supported by team building exercises and time 
designated for getting to know each other. Group responsibility is best increased by 
giving the volunteers and employees insight into the larger agenda, where the current 
task is one piece, and to over time let them develop their feeling of ownership. 

 
- Constant changes – create predictability: It is common in a youth NGO that the work 

tasks are planned and adjusted along the process. This is not necessary a bad thing 
as it allows the volunteers and employees to develop a feeling of ownership along the 
way. Some framework is anyway needed for the volunteers and employees to see the 
path. It can be a time line, a clear goal, a list of expected outcomes, a description of 
the work format etc. 

 
- Overburdened – adjust tasks and add new resources: If the human resources are not 

enough to carry out the work tasks you either need to add resources or reduce the 
tasks. If you choose to increase the number of volunteers and/or staff, take into 
consideration that onboarding takes time and it also requires effort by current 
employees, so the effect is not instant. If you reduce tasks, do first a list of all tasks and 
place them in order according to how essential they are. By doing that you can easily 
see which tasks to cut first. An alternative is to lower the ambitiousness level of tasks 
or do the processes more automatic, or outsource tasks to a third part. 

 
- Lack of recognition – recognise the work the volunteers/employees put in: Recognition 

is especially important for volunteers, but also employees need recognition for the work 
they do to stay motivated. Recognition can be shown in many ways, like by a simple 
“thank you”, a gift, a certificate, an official announcement of what is achieved, an 
opportunity to proceed to a desired task, etc. More about volunteer recognition can be 
found in the module about volunteering, and much of it can also be applied to 
employees. 

 
As the previous section shows, volunteers´ and employees´ health and wellbeing can to far 
extent be supported by good leadership and task management, but also other elements play 
their role. The work environment has a big impact, and by this we mean:  

- physical work environment like good air quality, ergonomic work position, enough 
space, good order of work equipment, and  

- inclusive approach in the way that the volunteers/employees are accepted and 
recognised regardless of gender, ethnicity, age, sexual orientation, religion or view.  

 
All volunteers and employees, as well as those in leader roles at youth NGOs, struggle 
sometimes with health and wellbeing issues. Therefore, it is a good idea to be proactive and 
establish a support system, for example by dividing the volunteers and employees into pairs 
or trios that meet up regularly to discuss how they feel, support each other and if needed, 
inform the leadership about issues that should be further addressed. Much regarding health 
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and wellbeing can be solved within the NGOs, but don´t forget that healthcare professionals 
should be involved when needed. 
 
We end with a series about volunteer support, which is made by participants at one of our 
activities: 
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Källor/ Sources 
https://maktsalongen.se/stress-och-motstandskraft-3/ (We recommend to read their guide!) 
Documents by Ungdommens Naturvidenskablige Forening 
Discussions about the topic at NYA´s activities  
 
 
 
 
 
 
 


