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Metode:

Design: Kvalitativt eksplorativt grounded-theory-drevet studie

Formål: Undersøke motivene, prosessene, effektene og de terapeutiske

faktorene folk har/opplever/definerer ifb med å gå Olavsleden, og om det

finnes noen likheter ved de samme aspektene i tidligere Camino-studie.

Datainnsamling: Gjennom 3 åpne pre-, underveis- og etter-spørreskjemaer på 7

språk (vedr motiver, prosesser, effekter og terapeutiske mekanismer) lagt ut ved

alle herbergene langs Olavsleden mellom Oslo og Trondheim i mai-oktober 2017.

Deltakere: 53 pilegrimer (av ulike trossystemer og 13 nasjonaliteter med en

gjennomsnittsalder på 52 år)

Analyse: Motivasjons-, prosess-, effekt- og terapimekanisme kategorier ble

generert gjennom en iterativ induktiv tematisk tekstanalyse av svarene, som ble

søkt forankret i og forklart med eksisterende litteratur/relevante teorier som

bl.a. relasjonell ontologi og mobilitetsteori.



Review (Artikkel I):

Psykisk: ro, emosjonell styrke, mer stabilt humør, reduksjon av mildere mentale 

og psykosomatiske problemer, fremming av helseressurser og styrket resiliens.

Fysisk: bedret blodsirkulasjon, fordøyelse og kondisjon, transcendens, ‘high’.

Sosialt: fellesskap, være seg selv, samtale om de nære ting – psykoterapeutisk 

effekt.

Åndelig: i ett med naturen, et større hele, sin indre stemme, sitt ‘jeg’. 

Sansemessig: fornemmelse av tidsoppløsning, forsterkede sanseinntrykk, mer 

bevisst «lyden» av egne tanker og stillheten.

Generelle helsefordeler: Klarhet, kreativitet, tankeflyt, synkronisering av kropp, 

sjel og sinn – følelse av ‘flow’. Helhetlig velvære- og mestringsfølelse, økt livslyst, 

stemningsleie, og selvbilde/opplevelse av selvstendighet, selvtilstrekkelighet, 

selvtillit, og selvverd – selvregulering.

Effekter: nytt håp og livsmot, reviderte livsperspektiver og -sannheter, 

livsendring, personlig forandring, åndelig gjenfødelse, åpenbaringer og lærdom

av en overordnet verdi som eksistensiell mening, følelse av sammenheng, 

tilhørighet og integrasjon.



Motiver (Artikkel II):

1) Kontemplasjon

2) Helse

3) Sosialt fellesskap og rom til å være alene

4) Gå langtids pilegrimsleder

5) Gjenta pilegrimsvandring/pilegrimseksistensen

6) Naturopplevelser

7) Reise-, historiske og kulturelle interesser

8) Åndelige og religiøse årsaker

9) En mer tilstedeværende, enkel og sakte tilværelse

10) Livsfeiring/livskrise/livsovergang



Prosesser (Artikkel III):

Mentale prosesser:

Dyp selvopplevelse (selvrefleksjon, 

behandling av problemer)

Forløsning (katarsis, sinnsfrigjøring)

Selvrestitusjon (helhet, empowerment, 

mental ro, helbredelse, 

tilstedeværelse, enkelhet)



Fysiske prosesser:

Bedret kondisjon og søvn

Større utholdenhet og mestringsevner

Mindre (eller større!) vandringsplager

(men de gode opplevelsene overveide

de negative)



Åndelige prosesser:

Religiøs refleksjon og åndelig berikelse



Sosiale prosesser:

Fellesskapsfølelse

Deling av erfaringer

En pedagogisk og sosial praksis

(tilegnelse av kunnskap og øving av

sosiale roller)

Revurdering av personlige livsverdier



Natur/Sensoriske prosesser:

Stimulering av sansene

Følelse av å være i ett med naturen

Følelse av sammenheng og tilhørighet



Effekter (Artikkel III):

Forbedret mental, fysisk, åndelig, sosial og 

sensorisk helse

Styrkede personlige helseressurser

Et mer positivt livssyn



1. Langtids langdistanse vandring, som muliggjør meditativ

flyt/mindfullness, dypere selvdialog/møte/transcendens, og

virker selvforløsende (rapportert å inntreffe minst etter 10-

14 dagers vandring).

2. Den selvreflekterende verdien av naturen, 

vekslende mellom fortid, nåtid og fremtid, som 

gir en følelse av å bli ett med seg selv og føle 

sammenheng med et større hele.

3. Fellesskapet og samtaler med 

medvandrere av en bekreftende, 

psykoterapeutisk og selvregulerende 

kvalitet og kilde til tilhørighet.

Terapeutiske mekanismer av PV (Artikkel III):



Mental processes Physical processes Spirtual processes Social processes
Nature/Sensorial 

processes

Strenghetened
personal health assets

More positive 
outlook on life

Better shape/sleep

Greater persistence

and coping skills

Religious reflection

Spiritual enrichment

Community feeling

Experience sharing

Educational/social 

practice

Value re-evaluation

Stimulation of senses

Sense of coherence

and belonging

Contem-

plation

Walking a 

long-term 

WP

Repeat the 

pilgrim 

existence

Nature

Historical/

cultural/travel 

interests

A different, 

simple and

slow life

Life 

events

Better mental functioning, increased physical 

activity, spiritual strength, strengthened social ties

Self-strength, self-coping 

and self-awareness 

Greater life perspectives; Meaning, trust, presence; 

Simplicity, slower life, Confirmation of self/values

THERAPEUTICS
(bringing about the processes and effects)

Walking
(presence, mindfulness,

effort/engagement, self-

transcendence, flow)

Nature
(self-reflection, 

connectedness,

sense of coherence)

Community
(relatedness, belonging, 

self-/value-confirming/ 

regulating conversations)

Self-immersion

Self-realease

Self-restoration

Happier mood

Improved mental, physical, 
spiritual and social health

Pilgrimage Walking

change process

model:

Spiritual 

religious

reasons

EFFECTS: meaning, relatedness and healing
(achievement after PW, meeting the precedent or evolving motivations)

PROCESSES
(during PW)

MOTIVATIONS
(Clear or unconscious before or during PW)

Health
Fellowship

/Solitude



… TO NORWAY
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