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Sammanfattning  

Att spendera tid utomhus är bra för både den fysiska och mentala hälsan. I det 
moderna samhället spenderar människor för mycket tid inom de fyra väggarna. 
Detta är en av orsakerna till varför vi ville skriva vårt examensarbete angående 
friluftsliv. Vi valde vandring som den metod vi ville fokusera oss på, och där valde 
vi ledarens roll som perspektiv. En ledare som stöder och uppmuntrar gruppen att 
nå dess mål och att gå vidare även i svagare stunderna är en ledare som vi skulle 
vilja att varje vandringsdeltagare skall ha rätt till. 

Examensarbetet består av två delar, en processbeskrivning som är den teoretiska 
delen och en praktisk del i form av en elektronisk handbok. Syftet med 
processbeskrivningen är att redogöra för den process vi genomgått då vi skrivit 
handboken för personer som vill förverkliga meningsfull fritidsverksamhet åt 
andra människor inom ramen för friluftsliv och vandring. Målet är att handboken 
skall fungera som ett hjälpmedel för den som vill förverkliga och leda en vandring. 
Dessutom vill vi poängtera betydelsen av ett sant ledarskap som metod där 
ledaren bryr sig genuint om den grupp hon leder dvs. att denne utgår från 
gruppens behov och strävar till att förverkliga en lyckad vandring där deltagarna 
känner sig trygga och njuter av att vara med. 

Syftet har uppnåtts genom att skriva handboken enligt den litteratur och teori vi 
läst och analyserat samt delvis också på våra egna erfarenheter. Några idéer fick vi 
även från vår uppdragsgivare. Teorier som vi behandlat är teorier om ledarskap 
med utgångspunkter från friluftsliv och grupprocesser. För att nå framtidens 
vandringsledare gjorde vi en hemsida på internet där vår handbok finns på tre 
olika språk. Hemsidan finns på http://vandringsledareshandbok.nettisivu.org. 
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Summary 

Spending time outdoors is good for both physical and mental health. In the 
modern society people often tend to spend too much time within four walls. That 
is one of the reasons we wanted to do our thesis promoting outdoor activities. We 
chose hiking as the method and the role of the leader as our point of view. A 
leader who helps the group in achieving their goals and stands by their side during 
the weaker moments, sounds like a caring leader that we would like every hiker to 
have the right to. 
 
This Bachelor’s thesis consists of two parts, a theoretical process description and a 
practical part in form of an electronic guide. The aim of the process description is 
to describe the process we have gone through while writing the guide for people 
who want to arrange meaningful leisure activities for other people in the frame of 
outdoor life and hiking. The main goal for the guide is to be of assistance for 
someone who wishes to organize and lead a hike. In addition to the practical 
guidelines for organising a hike, we want to point out the meaning of caring 
leadership as a method where the leader genuinely cares about the group and 
acts according to the group’s needs in order to construct a successful hike, where 
the participants feel safe and enjoy being outdoors together. 
 
We achieved the goal by writing the guide according to the literature and theories 
we had read and partially according to our own experiences. Some ideas came 
from our client. We have discussed theories about leadership from the point of 
view of outdoor life and group processes. In order to reach the future hiking 
leaders we made a home page on the internet, where our guide can be found in 
three different languages. The home page can be found on 
http://outdoorleadersguide.nettisivu.org. 
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1 Inledning 

 

Vår examensarbetsprocess började i mars 2010 med planen att ordna en vandring för 

ungdomar och att sammanställa en handbok om ämnet för Åbo Kristliga Föreningen 

för Unga Män (KFUM).  Idén till vandringen hade fötts redan tidigare och vi var 

intresserade av att se hur metoden fungerade som ett praktiskt medel inom 

ungdomsarbete. Därför valde vi handlingsbaserat examensarbete som form för vårt 

examensarbete.   

Idén för vandringen kom i samband med att vi fick höra att det fanns behov för en 

sommarvandring riktad till ungdomar. Åbo KFUM hade under en längre tid velat 

förverkliga en sommarvandring men hade brist på resurser. På grund av ledarbristen 

var organisationen en ypperlig uppdragsgivare då båda parterna skulle ha nytta av 

samarbetet. Vi fick en möjlighet att förverkliga ett examensarbete som passade vårt 

område och våra egna värderingar för ungdomsarbete. Vi fick även möjlighet att 

utveckla organisationens verksamhet då uppdragsgivaren föreslog att vi kunde skriva 

en handbok om planering och förverkligande av en vandring. Handboken skulle kunna 

fungera som stöd för personer inom organisationen som redan från tidigare har någon 

erfarenhet inom ämnet och vill förverkliga en vandring. 

Som blivande samhällspedagoger var vi mest intresserade av följande ämnesområden: 

ledarskap, gruppgemenskap, gruppdynamik och friluftspedagogik. Hade vårt 

examensarbete varit forskningsbaserat skulle vår forskningsfråga ha varit: ”Hur kan 

man som ledare använda en ungdomsvandring som metod då man vill skapa 

gemenskap i en grupp på kort tid?”. Eftersom vårt examensarbete är handlingsbaserat 

behövde vi egentligen ingen forskningsfråga, men vi bestämde oss för att hålla den 

ovannämnda frågeställningen i baktankarna som stöd under arbetets gång. 

Den egentliga examensarbetsprocessen satte vi igång genom att läsa oss in på 

litteratur som vi ansåg vara relevant. Eftersom vår ursprungliga tanke för vårt 
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examensarbete var att genomföra en vandring ville vi förbereda oss inför den även 

med tanke på vår fysik. Vi bestämde oss för att gå på gym två gånger i veckan under 6 

veckors tid. Våren innehöll mycket planering och förberedelser av vandringen bl.a. 

marknadsföring, reserveringar av olika slag samt påbörjandet av själva skrivprocessen. 

Eftersom vi inte fick tillräckligt med deltagare till den planerade vandringen bestämde 

vi oss att fokusera mera på handboken och göra den mer omfattande. Vi bestämde oss 

att delta i en annan vandring så att vi skulle få praktisk erfarenhet som vi kunde 

reflektera kring med hjälp av olika teorier. De teorier som mest intresserade oss, och 

som vi tyckte var de viktigaste för vår handbok, var ledarskap i form av caring 

leadership (senare omformulerat till ”sant ledarskap”) och coaching. Enligt dessa 

teorier stöder ledaren gruppen och de enskilda deltagarna för att nå de uppsatta 

målen genom att skapa förtroende och genom att bry sig genuint om gruppen. Av 

dessa teorier ville vi inkludera tips för ledare som för att synliggöra ledarens roll i 

processen. 

Sommarmånaderna använde vi för att bearbeta materialet för handboken. I augusti 

deltog vi i vandringen. Direkt efter vandringen började studierna mycket intensivt och 

vi var tvungna att åsidosätta examensarbetet för ett par månader. I början av 

november kunde vi fortsätta med vårt examensarbete igen efter att ha avlagt våra 

sista kurser. Det var roligt att fortsätta processen efter en paus då vi ändå var på god 

väg med hela arbetet; handboken såväl som själva examensarbetet. Den slutliga 

formen av vår handbok blev en hemsida på tre språk som man kommer till via KFUM:s 

hemsidor. Vi hade lagt upp en tidtabell för oss enligt vilken vi skulle bli färdiga till våren 

2011 och den ville vi hålla fast vid. 

 

1.1 Syfte och avgränsningar 

 

Syftet med denna rapport är att redogöra för vår examensarbetsprocess. Produkten av 

denna process är en elektronisk handbok som behandlar hur man med sant ledarskap 
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(caring leadership) som grund, planerar och förverkligar en lyckad vandring. 

Handboken är riktad till personer som skall arrangera och leda en vandring och som 

redan från tidigare har erfarenhet av friluftsliv och vandring. 

Vårt examensarbete började med planer beträffande vår egen vandring, men då den 

inte blev av gjorde vi handboken till vår slutprodukt. I denna rapport beskriver vi hela 

processen, diskuterar om hur handboken blivit till och om de teorier som har stött och 

inspirerat oss. Vi har definierat ” en lyckad vandring” som en vandring där alla 

deltagare känner sig trygga och njuter av att vara med. Vi är medvetna om att friluftsliv 

ofta erbjuder en möjlighet att experimentera och pröva på sina gränser och att klara 

sig utanför den egna bekvämlighetszonen, där man inte nödvändigtvis känner sig trygg. 

Det som vi menar med att känna sig trygg på en lyckad vandring, handlar om ledarens 

förmåga att skapa en trygg atmosfär, där deltagarna kan lita på att de får stöd och 

hjälp ifall det behövs. Ett bra och tankeväckande citat av Robb Hansell Sagendorph, 

”Climb up on some hill at sunrise. Everybody needs perspective once in a while, and 

you'll find it there" har varit ett ledande tema som vi haft i bakgrunden under hela vår 

process. Citatet är något som vi tycker mycket väl samlar ihop tanken om hur 

människan mår bra av att ibland byta omgivning, riktning och gå utanför den egna och 

säkra miljön och njuta av naturen, ens för en liten stund. På en vandring tycker vi att 

ledaren borde stöda gruppen på ett sätt som skulle resultera i att denna idé skulle 

förverkligas för alla deltagare. Trots detta tar vi inte upp teorier om vandring som 

metod i friluftspedagogik, utan koncentrerar oss i teoridelen på ledarskap och 

ledarrollen.  

Vår handbok skiljer sig från andra liknande handböcker i och med att vi utgår från den 

pedagogiska aspekten, där ledaren står i centrum och dennes roll före, under och 

t.o.m. efter vandringen är väsentlig. Vi hittade en specifik ledarstil som passade precis 

våra tankar om ledarskapet på en vandring. Stilen heter Caring Leadership (sant 

ledarskap), som baserar sig på skapandet av förtroende och trygghet genom att 

ledaren genuint bryr sig om sin grupp. I handboken erbjuder vi praktiska tips på hur 

ledaren kan ta hänsyn till att alla i gruppen känner sig bekväma. I denna rapport 



4 

 

strävar vi till att klargöra varför ledarskapet är en så viktig del av en vandring och hur vi 

har kommit till den slutsatsen. 

 

1.2 Metod 

 

Som metod för vårt examensarbete har vi använt handlingsbaserat examensarbete, 

som strävar till att stöda, verkställa och utveckla den praktiska verksamheten inom ett 

yrkesområde. Beroende på bransch och målgrupp kan produkten av ett 

handlingsbaserat examensarbete handla om en guide, handbok, ett miljöprogram eller 

en säkerhetsplan. Det kan även handla om olika projekt, evenemang, vernissage eller 

konferens. De viktigaste kriterierna för produkten är modern form, användbarhet för 

målgruppen och -miljön samt tillgänglighet och relevans för användarna. Produkten 

skall också vara attraktiv, informativ, tydlig och sammanhängande. Ett 

handlingsbaserat examensarbete innehåller även en rapportdel, där man beskriver de 

faser man har genomgått under processen och redogör för de val man har gjort som 

har lett till den slutliga produkten.  Man diskuterar också de tankar processen väckt 

hos en och vad som skulle ha kunnat göras annorlunda ifall man började processen på 

nytt (Vilkka & Airaksinen 2003:9, 51). De mest centrala målen som vi satte upp för vår 

produkt är användbarhet, modern form och bred spridning. 

Då vi läste oss in på ämnesområdet för vårt examensarbete märkte vi att det redan 

fanns mycket material om friluftsliv och ledarskap. En del av litteraturen var så 

intressant att vi tyckte det var synd att vi hittade det först i ett så sent skede av våra 

studier. Tanken på att någon annan studerande t.o.m. helt och hållet missar denna 

litteratur väcktes även hos oss. Detta var en av orsakerna varför ett handlingsbaserat 

examensarbete passade oss så väl; vi skulle ha möjlighet att ta den kunskap vi samlat 

ihop och sprida den till andra. En nätsida kombinerat med litteratur och egna 

erfarenheter skulle vara en lättillgänglig och modern källa för andra med intresse för 

ämnet.  
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Enligt Madsens bildningsblomma passar ett handlingsbaserat examensarbete oss. 

Bildningsblomman innehåller fyra socialpedagogiska kompetenser som 

samhällspedagoger borde behärska. De fyra kompetenserna är den produktiva, den 

expressiva, den kommunikativa och den analytiska kompetensen. I vårt 

examensarbete har vi själv skapat en användbar produkt från början till slut. Vi har 

alltså använt den produktiva kompetensen som består av kunskap och insikt för olika 

tillvägagångssätt i praktiken. Den expressiva kompetensen har inkluderats i 

förverkligandet av hemsidan samt i vårt val att koncentrera oss på sant ledarskap, där 

den emotionella sidan poängteras.  Under skrivprocessen stötte vi många gånger på 

språkformuleringar. Handboken skulle vara lättläst, tydlig och innehållet borde väcka 

tankar hos läsaren. Det ställde vår kommunikativa kompetens på prov. Den analytiska 

kompetensen testas automatiskt då man gör examensarbete, eftersom kriterierna för 

examensarbete är att ämnet skall vara aktuell och man borde kunna koppla samman 

teori och praktik samt analysera deras förhållande. (Madsen 1999:227) 

 

2 Källmaterial 

 

För vårt examensarbete har vi använt litteratur och källor av olika slag. Vi har läst 

teorier, livsberättelser, olika artiklar på internet samt observerat hur en ledare och 

grupp fungerar på en vandring.  

Vi valde ett par centrala teorier för vårt examensarbete och dessa presenterar vi här 

nedan och diskuterar våra egna tolkningar kring dem. Efter teoridelen redogörs och 

diskuteras vår observation från vandringen som vi själv deltog i.     
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2.1 Teori och tolkning 

 

Då vi hade fördjupat oss in i friluftspedagogik och grupprocesser hade idén om 

vandringen och handboken formats och ledarens roll började komma upp gång på 

gång. Snart märkte vi att vi slutligen var mer intresserade av ledarskapet på en 

vandring och dess påverkan på gruppen, än själva grupprocessen. Som 

samhällspedagoger är vi intresserade av ledarskapet från ett pedagogiskt perspektiv 

där växelverkan mellan ledaren och gruppen står i centrum. Under vandringen som vi 

deltog i märkte vi hur små detaljer i praktiken som kan påverka relationen mellan 

gruppen och ledaren. Det finns mycket en bra ledare gör men som nödvändigtvis inte 

finns i böcker. Vi blev fascinerade av John Grahams ”caring leadership” som 

introducerade en ledarskapstil där ledaren tar hänsyn till känslor och välmående hos 

gruppen och de enskilda deltagarna. För att klargöra för oss själva och för läsaren 

döpte vi om Grahams term till svenska och då blev det ”sant ledarskap”.  

För att klargöra begreppet ”grupp”, presenterar vi ett par olika definitioner på ordet. 

Dessa definitioner anser vi är relevanta i den kontext vårt examensarbete behandlar. 

Enligt Juhani Tiuraniemi (1993:45) är en smågrupp en helhet som grundar sig på 

interaktion mellan två eller flera personer, där det finns stabila och strukturerade 

relationer mellan personerna, gemensamma mål och där medlemmarna av gruppen 

vet att de hör till gruppen. En till definition på en grupp är följande: ”En grupp består 

av ett antal människor som har olika roller, som samspelar med varandra och vars 

verksamhet regleras av vissa regler och normer (oskrivna regler)” (Dahlkwist 1994:78). 

Dessa två definitioner passar mycket väl in på den diskuterade verksamheten där en 

grupp med ett gemensamt mål skall spendera tid tillsammans under en viss tidsperiod 

och vandra i ett specifikt område. Under en vandring hamnar man ofrånkomligen att 

kommunicera med varandra och individerna i gruppen tar åt sig olika roller och deras 

verksamhet styrs och regleras av vissa regler och normer. 
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Enligt Graham är nyckeln till förtroende mellan gruppen och ledaren det att ledaren 

bryr sig om deltagarna och gruppen. Den omtänksamma attityden väger mer i 

ledarskapet än någon annan aspekt, även den tekniska kompetensen. När 

gruppmedlemmarna vet att ledaren bryr sig, att deras behov och intressen har en 

betydelse för ledaren, känner de sig mer bekväma att följa ledaren och är mer 

motiverade att prestera enligt sin bästa förmåga (Graham 1997:71). Det finns olika 

orsaker för att delta i en vandring som kan bero på t.ex. tidigare erfarenheter, åldern 

och allmänna intressen. Oberoende av orsaken till deltagandet är det meningen att 

alla njuter av att vara med. Därför borde ledaren se till att utöver de gemensamma 

målen, som bland annat kan vara att klara av dagsetappen, har alla gruppmedlemmar 

möjlighet att nå sina personliga mål. Enligt Graham ökar detta även 

gruppmedlemmarnas vilja till att arbeta tillsammans för det gemensamma målet. 

Den ledarskapsstil vi efterlyser liknar coaching, som beskrivs bl.a. i Carlssons och 

Forssells bok om ledarskap i organisationer. Mening med coaching är att coachen 

stöder den som coachas att utveckla sig själv och nå sina mål. Coachens uppgift är att 

tro på den som stöds även i de situationer då han/hon inte själv gör det. (Carlsson & 

Forssell 2008: 55) 

Enligt Graham finns det inget bättre sätt att visa att man bryr sig än det att man aktivt 

lyssnar och inte dömmer (Graham 1997:68). Både Graham och Carlsson & Forssell 

poängterar att man som ledare lyssnar på de man leder. Detta innebär att ledaren 

även skall lyssna på kroppsspråket, inte endast det uttalade språket (Carlsson & 

Forssell 2008:115). Det sägs att ungefär 60 procent av kommunikation är icke-verbal. 

Ofta avslöjar människans uttryck och gester mer av henne än hennes ord, och gester 

kan lätt avslöja om meddelandet är sant (Kauppila, 2005:33). På en vandring kan det 

lätt hända att en deltagare säger att allt är okej, men ifall ledaren har varit observant 

kan denne märka att situationen kanske inte är så. Det kan t.ex. handla om att 

deltagaren tidigare stolt presenterat sina nya vandringskängor som nu skavar och är 

för generad att medge detta och att det är obehagligt att gå. I sådana situationer bör 

ledaren vara lyhörd samt läsa mellan raderna.  
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Förutom lyssnandet vill vi även lyfta fram en annan viktig aspekt om ledarskap, 

nämligen situationsanpassning. Enligt Maltén handlar situationsanpassat ledarskap om 

ledarens förmåga att ställa en diagnos på situationer både från gruppens och från de 

uppsatta målens perspektiv. Då ledaren agerar borde hon välja sin ledarstil enligt 

situationen, genom att vara målmedveten, men även att ta hänsyn till gruppen och de 

enskilda deltagarna. (Maltén 2000:73) På en vandring har ledaren en mycket bra 

möjlighet att använda denna kompetens. T.ex. i situationen ovan kan ledaren hålla en 

paus och då denne agerar som en rollmodell och tar av sig sina egna skor för att kolla 

om de finns skavsår och rekommenderar gruppen att göra samma sak. Då är alla på 

samma linje och deltagaren med de nya skorna behöver inte vara generad och har en 

möjlighet att sköta sina sår. I en annan situation där det vore bra för ledaren att 

anpassar sig till situationen, gruppen och dess behov, är då man t.ex. har en paus på en 

vacker topp. Här kan ledaren istället vara i bakgrunden och ge utrymme till de enskilda 

deltagarna för att de i lugn och ro med alla sina sinnen får njuta av naturen och det 

lugn den erbjuder. I det fall att det regnat och varit dimma hela dagen och gruppen är 

nerstämd, behövs det en ledare som kan hitta positiva sidor i situationen och få hela 

gruppen att skratta och sprida en trevlig atmosfär. 

En ledare som med sitt eget beteende inte t.ex. låter fukten och dimman störa, kan 

påverka hela gruppen med sin positiva attityd. Dåligt väder är något som oftast drar 

ner på humöret men det behöver inte alls göra det. Det som är bra att komma ihåg är 

att människan generellt mår bra av att vara ute, även i regn och rusk. När man är ute 

ökar dagsljuset vakenheten och aktivitetshormonerna. Sinnena meddelar omedelbara 

känslor såsom trygghet, rädsla, välmående och glädje. Utomhusaktiviteter har den 

fördelen att kommunikationen mellan sinnen, intellekt, känslor och hormoner tycks 

vara bättre synkroniserade än motsvarande aktiviteter inomhus. Koncentrationen och 

vakenheten är hög. Det att man upplever med alla sina sinnen i utemiljön främjar både 

nyfikenhet, kreativitet och samarbete. (Grahn 2005 s.13 & Claesdotter 2005 s. 89) 

Sammanfattningsvis kan vi säga att då vandringsledaren själv har uppfattat 

rekreationsmöjligheterna som friluftslivet erbjuder och har lärt sig den tekniska 
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kunskapen som behövs för att klara sig i naturen, gäller det bara att utveckla sin sociala 

kompetens som ledare. Då man ärligt bryr sig om att förverkliga en lyckad vandring för 

andra människor, kan lyssna på verbalt- och ickeverbaltspråk samt kan observera 

situationer och välja sin ledarstil där efter, är man på god väg till att vara en ledare som 

kan stöda gruppen och de enskilda deltagarna att nå de uppsatta målen. 

 

2.2 Observation från en vandring 

 

Vi deltog i en fem dagars vandring i slutet på sommaren 2010 som arrangerades av 

KFUM:s förbund. Vandringen genomfördes i en av Finlands nationalparker i Lappland. 

Gruppen bestod av en ledare, en hjälpledare och sex deltagare i åldern 17-35 år. 

Deltagarna var från olika orter. 

Under vandringen tog vi vara på möjligheten och observerade ledarens beteende och 

hans påverkan på gruppen. Vi använde oss av deltagande men dock dold observation 

som metod dvs. en observation där observatörens primära mål är att delta i 

målgruppens verksamhet, inte att forska (Vilkka, 2006:122). Orsaken till denna 

observationsmetod var att vi inte var ute efter svar på specifika forskningsfrågor, utan 

ville uppleva hur det är att delta i en vandring och fundera på vad man som deltagare 

förväntar sig från ledaren. Samtidigt observerade vi ledarens roll och dess påverkan på 

grupprocessen. 

Ledaren och gruppen visste inte om att vi skulle observera dem under vandringen. Den 

enda som visste var hjälpledaren som vi hade kontaktat i förväg. Enligt den 

forskningsetiska delegationen behöver man inte ha ett tillstånd ifall resultaten av 

forskningen ändras om de som observeras vet om det, om datainsamlingen inte 

medför någon fara för de som forskas, om man förklarar forskningen efteråt ifall det är 

möjligt och ifall man analyserar och behandlar insamlad data med omtanke. (Kuula 

2.11.2010: PowerPoint-presentation) Vi ansåg att ledaren och gruppen mycket 
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sannolikt skulle ha agerat annorlunda om de hade varit medvetna om att vi 

observerade dem. Därför valde vi att agera som vanliga gruppmedlemmar. Enligt vår 

uppfattning medförde datainsamlingen ingen fara åt de personer vi observerade på 

grund av att vi endast iakttog ledaren och gruppen i helhet utan att gå in på personer 

och deras beteende mer specifikt. Under hela skrivprocessen har vi varit mycket måna 

om att inte syfta till någon enskild person utan behandlat materialet på en generell 

nivå.   

Gruppen bestod av en ledare, en hjälpledare och sex deltagare, oss själva inkluderat. 

Hjälpledaren var den som innan vandringen tog hand om de olika förberedelserna 

såsom transporten och höll oss uppdaterade, men som under vandringen tog rollen 

som en vanlig deltagare. Det fanns tydliga skillnader i deltagarnas tidigare 

vandringserfarenheter. 

Vi två som observatörer hade också olika roller på grund av våra tidigare erfarenheter. 

Den ena av oss hade mer erfarenhet och kände ett par av deltagarna från förut, medan 

den andra deltog i sin första vandring och kände ingen av de övriga deltagarna. Det var 

naturligt att vi lade märke till olika detaljer under vandringen och dessa diskuterade vi 

alltid sinsemellan och gjorde anteckningar på kvällen före vi lade oss. 

Det var mycket lärorikt att delta i denna vandring. Vi hade en ledare som enligt vår 

mening tyvärr stundvis agerade oprofessionellt. Å andra sidan gav detta oss en 

möjlighet att se hur man inte bör fungera som ledare på en vandring med oerfarna 

deltagare. Vi tyckte att ledaren saknade vissa kompetenser beträffande ett gott 

ledarskap i en situation där fyra deltagare aldrig förut hade varit på en vandring.  

Som vi har lärt oss under våra studier är ledarens viktigaste uppgift att agera på ett sätt 

som stöder gruppen att nå sitt mål (Graham 1997:12). Maltén kallar detta för 

påverkningsprocessen där ledarens syfte är att få de man ledar att agera för de 

uppsatta målen (Maltén 2000:8). Under vandringen som vi deltog i blev det inte riktigt 

klart vad som var det egentliga målet för gruppen eller de enskilda deltagarna. 
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I början av vandringen gjorde ledaren åtminstone ingen synlig kartläggning av gruppen, 

vem som var mer eller mindre erfaren. Redan här fick vi en känsla av att ledare kanske 

inte var så intresserad av de enskilda deltagarna i gruppen. Detta var också en detalj 

som troligtvis orsakade någon slags osäkerhet i gruppen i början. Alla antogs kunna 

sköta sig själva oberoende av bakgrund, vilket ledde till några säkerhetsrisker då alla 

inte hade erfarenhet av att t.ex. använda fältkök. 

Som vi diskuterade i ledarskapskapitlet är det viktigt att ledaren visar gott exempel i 

alla situationer. Vi märkte att vår ledare agerade emot detta på olika sätt. En situation 

var intressant då ledaren valde ett övernattningsställe åt gruppen nere i en dal, vid en 

bäck, på ett fuktigt ställe. Ett par av de mer erfarna deltagarna i gruppen ifrågasatte 

övernattningsstället på grund av fukten och hittade en torr och enligt deras mening en 

mera passande tältplats en bit högre upp. Till sist övernattade alla uppe på kullen då 

ledaren slutligen själv märkte att det var smart att komma bort från den fuktiga dalen. 

En annan situation som orsakade lite förvirring i gruppen var en morgon då alla fick 

sova länge. Gruppen kom iväg först 12 tiden, vilket var ganska sent med tanke på att vi 

hade en lång sträcka framför oss den dagen. Före gruppen började dagens vandring 

kollade ledaren inte att speciellt de mindre erfarna deltagare hade allting i ordning. 

Här fanns det en deltagare som t.ex. hade vandrat redan de två första dagarna utan 

någon bröstrem. Detta märkte en erfaren deltagare och hjälpte personen med att fixa 

till en bröstrem till ryggsäcken för att jämnare dela tyngden och belastningen på 

ryggen och axlarna. Andra situationer där vi tycker att ledaren saknade spelöga var då 

han själv klagade att det var kallt under pauser och därför var de korta eller t.o.m. 

obefintliga emellanåt. Av dessa detaljer vi beskrivit här fick vi en känsla av att ledaren 

själv ville vandra utan ett desto större intresse för att leda en grupp. Detta i sin tur 

ledde tyvärr till att denne inte tog hänsyn till gruppen så mycket som det kanske varit 

önskvärt. 

Varje kväll hade vi en ”fiilisrunda” då alla fick säga vad de tyckt om den gångna dagen. 

Detta var en sak som gruppen själv tog initiativ till. Deltagarna kommenterade t.ex. 
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dagsetappernas längd, vandringstakten och att det fanns för lite pauser. Trots dessa 

kommentarer skedde inga större förändringar.  

Under dagarna gick ledaren alltid först i ledet eller den formation vi vandrade i. Han 

kollade sällan vad som hände bakom honom och det var han som bestämde 

vandringstakten. Det var ofta så att de sista i gruppen kom till pausplatsen då ledaren 

väntat en stund och var redan på väg att fortsätta. Detta gav ganska få tillfällen för 

dem som hade en långsammare takt att alls vila. Gruppen uttryckte sig ganska starkt 

om att de vill gå i sin egen takt och ta sina egna pauser och inte fortsätta på samma 

sätt som dittills. En dag delade gruppen på sig till mindre grupper på grund av att vissa 

ville vandra i lugnare tempo och ta en annan rutt än andra. Då gruppen samlades igen 

märkte vi att ledaren inte hade koll på vem som hade vandrat med vem. Enligt vår 

mening skall en ledare vara medveten om hur gruppen vandrar ifall den delar på sig. 

Vår ledare på vandringen var vänlig men inte så stark som ledare i att möta en grupp 

och ta hänsyn till dess behov. Situationsanpassning var alltså det som vi saknade mest 

och i efterskott då vi funderade på det, kom vi fram till att vår ledare var mycket 

kunnig i friluftsliv och var mycket intresserad av att vandra och röra sig i naturen. Detta 

intresse var kanske något som bländade ledaren för själva ledandet av gruppen och 

fokusen på dess behov. 

På grund av den ledarrollen som ledaren tog under vandringen började gruppen 

fungera för sig själv och gruppmedlemmarna började stöda varandra. Det som 

fungerade bra var att gruppen samarbetade genom hela vandringen och upprätthöll 

en god gruppanda. Inom gruppen började olika personligheter komma fram och 

deltagarna fick olika roller då de mer erfarna började hjälpa och stöda de mindre 

erfarna. Klara roller som vi märkte att tydligt framkom inom gruppen var en oformell 

ledare och en oformell hjälpledare. Detta skapade förtroende och känsla av säkerhet 

inom gruppen, vilket betydde att deltagarna förstod och respekterade varandra. 

Relationen mellan ledaren och gruppen fick oss slutligen att ifrågasätta våra tankar om 

ledarskap. Vi hade hela tiden tänkt att en bra ledare lyssnar aktivt på sin grupp och 
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visar att denne bryr sig om, samt försöker bidra till att gruppandan upprätthålls. Efter 

vandringen märkte vi ändå att då gruppen inte fått det stöd den saknade från ledaren, 

började deltagarna stöda varandra och själv ta över ansvaret. Detta i sin tur ledde till 

att gruppmedlemmarna lärde sig av varandra och hamnade samarbeta på riktigt. Om 

ledaren hade gjort detta avsiktigt skulle metoden vara ganska bra med tanke på 

grupprocessen. Vad som ändå får oss att tänka att ledaren inte gjorde det helt 

medvetet var några säkerhetsaspekter såsom nybörjarnas okunniga användning av 

fältköket och situationen då ledaren inte visste gruppindelningen då gruppen delade 

på sig. Då det kommer till säkerhet, har ledaren alltid ansvaret och då kan denne inte 

lita på att gruppen själv räddar situationen, speciellt då det finns nybörjare med och 

ledaren inte känner deltagarna. 

Vare sig ledaren hade eller inte hade tänkt på sitt ledarskap, så väckte vandringen 

många tankar hos oss och fick oss att fundera på ledarskapet ur ett nytt perspektiv. 

Vandringen var ett mycket bra stöd för vår inlärningsprocess om ledarskap och 

ledarens påverkan på gruppen. Tack vare våra egna observationer från vandringen fick 

vi mer inspiration även till innehållet i vår handbok, eftersom vi märkte hur små 

detaljer från ledarens sida kan ändra upplevelser från positiva till negativa eller vice 

versa. Genom handboken skulle vi kunna sprida denna information till framtidens 

vandringsledare. 

 

3 Processbeskrivning 

 

Vi har arbetat drygt ett år med vårt examensarbete. Processen har varit mycket 

varierande men dock mycket lärorik och intressant. Våra ursprungliga planer har 

ändrats och nya har justerats, en visualisering av vår process finns som bilaga (tabell 1) 

i detta arbete. På våren 2011 är vi nu färdiga med en lång men lärorik process, där 

samarbete, kommunikation, inspiration och beslutsamhet har visat oss vägen hit var vi 
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står idag. Som produkt har vi ett färdigt examensarbete som speglar våra egna 

värderingar och attityder som samhällspedagoger.    

 

3.1 Från ursprungliga planer till den slutliga produkten 

 

Vi började i ett tidigt skede läsa oss in på de temaområden vi valt som centrala för vårt 

examensarbete. Samtidigt började vi planera och sköta praktiska förberedelser inför 

vår vandring, såsom beräkning av budget, marknadsföring och reserveringar. 

Vi var på god väg med förberedelserna under våren men trots ett flertal telefonsamtal 

och e-post till de olika lokalföreningarna var många intresserade men inga riktiga 

deltagare anmälde sig under den dryga månadens anmälningstid. Trots att vi även flere 

gånger tog direkt kontakt via telefonsamtal och socialmedia (Facebook) med flere 

ungdomar, lyckades vi inte få några deltagare till vandringen.  

Vad var orsaken till att ingen anmälde sig till vandringen? Fanns det inget behov för 

denna vandring? Var tidpunkten fel? Vi tror att den största orsaken var tidpunkten och 

den ekonomiska situationen överlag i vårt samhälle. Unga vuxna och ungdomar hade 

inte möjlighet, att i ett så tidigt skede på sommaren, binda sig till en veckas vandring 

på grund av att en stor del inte t.ex. visste om sina sommarjobb eller ändrade sina 

planer för sommaren. Dessa orsaker kom upp i de diskussioner vi hade med de 

ungdomar vi kontaktade. 

I denna situation var vi tvungna att fundera om vårt examensarbete. Vi bestämde oss 

att vi skulle koncentrera oss på att skriva en handbok om planering och förverkligande 

av en vandring samt diskutera ledarskap och hurdan påverkan ledaren har på gruppen. 

Orsaken till att vi inte flyttade vandringen till en ny tidpunkt var i först hand pga. att 

KFUM:s förbund redan skulle ordna en vandring i slutet av augusti (detta visste vi inte 

om då vi planerade vår egen vandring). En annan orsak var att detta är ett 

examensarbete som vi i vår studieplan hade reserverat sommaren 2010 till för att 
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genomföra. Idén om handboken och de utvecklingsmöjligheter den erbjöd var så 

intressanta att vi inte ville förkasta den utan utvecklade idén vidare och var överens 

om att handboken skulle fungera som ett givande och lärorikt projekt för vårt 

examensarbete. Inlärningsprocessen skulle ligga i att sammankoppla teori med praktik. 

Detta skedde genom att vi läste oss in på mångsidig litteratur inom vårt område, allt 

från ledarskap till friluftspedagogik och grupprocesser samt deltog i den vandring som 

arrangerades av KFUM:s förbund i slutet av augusti. Genom detta kunde vi efteråt 

reflektera över den teorin vi läst med den praktiska erfarenhet vi fick under 

vandringen. 

Vi skrev handboken i kronologisk ordning, där vi började med att beskriva idén och 

målet för vandringen och fortsatte stegvis ända till utförandet av en vandring och en 

efterhandsträff. Vi övervägde ofta mellan olika möjligheter för layouten och formen av 

texten. Ofta handlade det om ifall vi ville ha texten som löpande text eller i punktform. 

Vi funderade i dessa situationer på handbokens funktion och användbarhet, vilket 

format som skulle erbjuda den mest lättlästa och tydliga formen. Innehållet i 

handboken grundar sig på den litteratur vi har läst om friluftsliv och ledarskap i uterum 

samt på våra egna erfarenheter och tankar om ledarskap.  

Då vi var på slutrakan med handboken och hade innehållet färdigt, men inte ännu gjort 

den i sin slutliga elektroniska version, började vi fundera på hur vi kunde göra 

handboken ännu mer användbar. Vi bestämde oss för att tillägga konkret material som 

skulle fungera som direkt användbara modeller då man arrangerade vandringen. Vi 

skrev en utrustningslista, en deltagarlista med kontakt- och andra personuppgifter, en 

säkerhetsplan, en tidtabell och ett exempel för budgeten.  

Den slutliga elektroniska formen gjorde vi under ett par veckors tid. Det som tog tid var 

då vi bekantade oss med programmen Blogger och nettisivu.org. Vi funderade och 

testade båda programmen för att kunna bestämma vilkendera av dem som bäst skulle 

passa oss för att publicera vår handbok på nätet. Nettisivu.org var det som vi båda 

tyckte passade bättre vårt behov. Som egna krav hade vi att publiceringen skulle helst 
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vara gratis, programmet skulle vara lätt och snabbt att använda och det skulle vara 

visuellt intressant. Båda fyllde dessa kriterier, men nettisivu.org var ännu enklare att 

använda med tanke på vår handbok och därför valde vi det programmet vi använde för 

att slutföra processen och sprida handboken på internet. 

Samarbetet mellan oss fungerade bra genom hela processen. Vi har hela tiden öppet 

kunnat byta tankar och idéer och uppmuntrat varandra. Vi är mycket olika med tanke 

på våra arbetssätt och stilen att skriva, men på grund av lika värderingar och 

gemensamma mål arbetade vi bra tillsammans och kompletterade varandra. I början 

av processen skrev vi nästan alltid tillsammans, men i slutskedet hade vi mer att göra 

och våra tidtabeller gick inte samman så vi var tvungna att skriva enskilt. I början av 

processen skulle detta ha varit svårt, eftersom vi hade mycket att planera och 

arrangera, men i slutskedet handlade det mest om skrivandet, och då fungerade det 

bra att vi båda skrev på varsitt håll. Detta var inte en dålig sak, utan processen flög 

vidare då vi skickade text per e-post till varandra och var i ständig kontakt med 

varandra. 

 

3.2 Uppdragsgivaren och handledning 

 

Vi har under vår examensarbetsprocess fått handledning från skolan och från vår 

uppdragsgivare lokalföreningen KFUM i Åbo och även från KFUM:s förbund. Carolina 

Silin har varit vår handledare från skolans sida och Ilpo Lahdenkauppi har varit vår 

kontakt och handledare från Åbo KFUM. Timo Sinervo från KFUM:s förbund har även 

varit en samarbetspart som i ett tidigt skede gav oss feedback om handboken och dess 

blivande innehåll samt den som i slutskedet tog emot den färdiga produkten.  

Vi har arbetat ganska mycket med Carolina Silin under våren 2011 och den 

handledningen har varit mycket uppmuntrande, inspirerande och effektiv. Vi har 

kommunicerat per e-post och haft handledningsträffar. Feedbacken vi fått i de olika 
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skedena har varit konstruktiv, positiv, ifrågasättande och idérik. Handledningen 

började då vi på våren 2010 höll vårt idé- och arbetsseminarium i skolan. Vi fick ganska 

strikt men positiv feedback av Carolina och andra lärare inom vårt utbildningsprogram. 

Vi hade ännu i detta skede lite för stora planer och det var bra att det påpekades om 

att vi måste avgränsa vårt område så det inte blir för stort. Avgränsning har vi jobbat 

hårt med under hela processen för att hålla oss inom de ramar vi satt för oss själva och 

vårt examensarbete. 

Carolinas handledning har varit mycket passande för oss då den har varit så 

ifrågasättande. Vi har inte fått några färdiga exempel på hur vi kunde gå till väga utan 

det har handlat om frågor och idéer och bekräftelse då vi kanske inte trott på oss 

själva. Ilpo gav oss den goda idén om att sätta upp handboken på internet som en 

bloggsida. Vi ansåg att detta skulle binda ihop de mål vi hade för handboken i 

praktiken och satte igång med att förverkliga handboken på internet. 

Handledningen och uppdragsgivaren har lämpat sig ypperligt för oss under hela vår 

examensarbetsprocess. Vi har fått arbeta mycket självständigt, men då vi har behövt 

det, har vi fått handledning och stöd på ett önskvärt sätt. KFUM:s värderingar som 

organisation passar även vårt utbildningsområde och vår målgrupp. KFUM:s logo är en 

triangel som symboliserar ett helhetstänkande ”body-soul-mind” där människan ses 

som en fysisk, psykisk och andlig helhet. Denna helhet innehåller en skara olika 

värderingar och attityder som stöder oss då vi möter olika utmaningar i livet. Dessa 

värderingar och attityder är bl.a. självkänsla, initiativförmåga, trovärdighet, ärlighet, 

hälsosamma levnadsvanor, ett gott beteende, flitighet, beslutsamhet och positiv 

livsinställning (Turun NMKY: 10.3.2011). Dessa går mycket väl hand i hand med våra 

egna värderingar och attityder för ett gott samhällspedagogiskt arbete och därför har 

KFUM fungerat som en mycket lämplig uppdragsgivare för oss.  
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4 Handboken 

 

Handboken är den slutliga produkten för vårt examensarbete. Idén kom från Åbo 

KFUM och vi tog den vidare med egna utvecklingsidéer. Uppdragsgivaren önskade en 

handbok om hur man arrangerar en vandring, men vi ville även ha en koppling till vårt 

yrkesområde som samhällspedagoger. Ju mera vi läste oss in på ämnet desto klarare 

blev det att ledarens roll på en vandring har en stor betydelse för gruppen då 

meningen är att alla känner sig trygga och njuter av att vara med. Vi fick även 

bekräftelse för detta på den vandring vi själva deltog i. Av denna anledning ville vi 

inkludera tips för ledare som skulle läsa vår handbok och synliggöra ledarens roll i 

processen. 

I den första delen av detta kapitel går vi närmare in på handbokens syfte och innehåll. 

Vi skrev handboken på tre språk (svenka, finska och engelska) och förverkligade den i 

elektronisk form, som en nätsida, för att kunna sprida den på ett bredare plan. 

Spridningen diskuterar vi i den andra delen av kapitlet.  

 

4.1 Handbokens syfte och innehåll 

 

Vår handbok skiljer sig från andra liknande handböcker eftersom den har ett 

annorlunda - ett samhällspedagogiskt - perspektiv, där teori och konkret handling går 

hand i hand igenom hela handboken. Vi beskriver inte endast de praktiska 

förberedelserna och vad som bör beaktas där, utan ger även direkta tips till ledaren 

som denne sedan kan använda under vandringen för att bygga förtroende och skapa 

känslan av trygghet inom gruppen.  

Handbokens primära mål och syfte är att fungera som ett hjälpmedel för någon som 

vill arrangera och fungera som en ledare på en vandring. Målgruppen vi försöker nå 

med denna handbok är dock personer som har någon form av erfarenhet av friluftsliv, 
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vandringar och att leda människor. Man behöver alltså inte ha någon speciell 

utbildning, utan det räcker med ett genuint intresse för att leda människor samt att 

leva i skog och mark. Vi har strävat till att skriva handboken på ett sätt som vore 

möjligast lättläst med konkreta exempel och användbara bilagor såsom 

utrustningslista, deltagarlista, säkerhetsplan, en botten för riktgivande budget och en 

riktgivande tidtabell för förberedelser. Vi har en teoriförankring som genomgår hela 

handboken och litteraturen kan hittas i slutet av handboken i källförteckningen.  

Handbokens innehåll är även skrivet på ett sätt som inte hänvisar till någon speciell 

målgrupp, något specifikt område, årstid eller metod. Vi har strävat till att skriva en så 

grundlig handbok som möjligt. Läsaren får den grundläggande informationen som 

krävs för att ordna en vandring, men sedan kan denne krydda på själv med t.ex. att 

förverkliga en vandring där man t.ex. cyklar, paddlar eller vandrar. Ledaren måste dock 

självklart vara bekant med de olika ”metoderna”, och även fundera ut vandringen med 

tanke på dem. Vi har inte heller hänvisat till ålder eller kön på en vandringsledare, utan 

det som vi poängterar att en ledare bör ha är äkta intresse och motivation samt 

förmågan av att leda och ta ansvar. 

Innehållet är uppbyggt så att läsaren kommer att förverkliga en vandring eller är 

medverkande i att arrangera en vandring exempelvis som en hjälpledare. Vi börjar 

med idékläckning och marknadsföring varefter vi fortsätter bl.a. med 

vandringsomgivningen, vad man bör ta i hänsyn där, samt utrustning och mat. Det som 

följer detta kapitlet är om hur en vandring kan gå till och vad man som ledare bör ta 

hänsyn till, hur små detaljer det kan bero på att man faktiskt lyckas som ledare att 

erbjuda en lyckad vandring till sin grupp och dess enskilda individer. Till sist berättar vi 

om en get-together -träff efteråt som kan vara bra att arrangera för att avsluta den 

grupprocess som vandringen påbörjat. 

 

 



20 

 

4.2 Språkmotivering, layout och spridning 

 

Den ursprungliga tanken var att ge ut handboken enbart på finska eftersom KFUM i 

Finland koncentrerar sig till största delen på finskspråkig verksamhet. Ilpo 

Lahdenkauppi från Åbo KFUM föreslog dock att vi kunde ge ut handboken på både 

finska och svenska. Eftersom detta inte var ett problem för oss som tvåspråkiga, 

bestämde vi oss för att skriva handboken på båda språken. På det sättet kunde vi även 

bidra till att utveckla den svenskspråkiga verksamhet inom KFUM i hela landet. 

Samtidigt som vi funderade över olika utvecklingsmöjligheter kom vi på att vi även 

kunde skriva handboken på engelska. Detta skulle resultera i att handboken kunde få 

en ännu bredare spridning och vara tillgänglig och användbar för en större grupp 

människor. 

Våra tankar började forma sig kring den konkreta formen av handboken, som hittills 

hade varit en tryckt version. Tanken om att förverkliga en elektronisk handbok tände vi 

båda på. Först var tanken en cd-rom som skulle vara lätt att sprida via t.ex. vanlig post. 

Då vi redan en längre tid hade funderat på cd-rom -versionen och nästan fastslagit den 

formen, kläcktes idén om att sätta upp handboken på internet dvs. lägga upp en 

nätsida där handboken skulle vara tillgänglig för vem som helst med intresse för 

ämnet.  Som Alasilta skriver i sin bok, har internet gjort det möjligt för alla att sprida 

sina tankar till och med runt världen. Nätet är en mer allmän arena för text än böcker. 

Genom att skriva på nätet är det lätt att sprida sådan information som vanligtvis finns 

bara inom en viss organisation till en större publik. (Alasilta 2002: 57) 

Den problematik som en nätsida på internet orsakade var visualisering. Vi var båda av 

samma åsikt, att ifall vi skulle sätta upp vår handbok på internet så borde den vara 

visuellt attraktiv och tydlig. Detta var inte bara vår egen tanke, utan modern form, 

attraktivitet och tydlighet är även krav för en produkt av ett handlingsbaserat 

examensarbete. Vi hade ett par veckor till vår slutliga deadline då vi började med att 

lägga upp nätsidorna för handboken. Vi hade ursprungligen tänkt sätta upp handboken 
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på en bloggsida men då vi bekantade oss närmare med bloggprogrammet märkte vi att 

det skulle vara mycket noga med att sätta in allting i rätt ordning då programmet 

automatiskt satt texten i den ordning man bifogade den på sidan. Detta skulle bli 

mycket krångligt så vi beslöt oss för att sätta upp handboken som en vanlig nätsida i 

stället. Vi använde oss av ett gratis program, nettisivu.org, som verkade enkelt och 

motsvarade vårt behov där man lätt kunde bifoga egna texter och bilder. Vi gjorde tre 

identiska hemsidor, språket var det enda som skilde dessa åt. Dessa hemsidor skulle 

sedan vara tillgängliga från KFUM förbundets hemsidor där man kunde välja språk och 

därefter läsa handboken på den respektive hemsidan. Länken till dessa hemsidor är: 

http://vandringsledareshandbok.nettisivu.org. 

Det som inte var så bra med det program vi använde var, att det inte fanns ett stort 

antal teman eller bakgrunder för hemsidan som man kunde välja från. Vi hittade dock 

ett tema som passade oss och vår handbok men skulle ändå ha önskat lite mer 

möjligheter i att ändra färger, fonter och dyl. 

Till sist var vi dock nöjda med slutresultatet och överräckte den färdiga produkten till 

KFUM:s förbund. De fick användarrätten dvs. användarnamnet, lösenord och all rätt till 

att ändra, tillägga och omforma sidorna. Detta var dock något som de påpekade att 

inte fanns något behov för, då materialet var mycket bra och fungerande enligt deras 

önskemål. Vi kom överens om att ifall de i framtiden gjorde ändringar på nätsidorna 

skulle de meddela oss om det, bara så vi skulle vara medvetna om att hemsidan 

ändrades och på vilket sätt. Vi var nöjda med att vi kunde samarbeta med KFUMS:s 

förbund och att de tog emot vår produkt. Nu kommer handboken säkerligen att 

användas och detta är troligen ett fungerande plan varifrån den högst troligen börjar 

sin spridning.    
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5 Feedback och förändringar under handbokens skrivprocess 

 

Skrivprocessen för vår handbok hade två skeden. Vi påbörjade skrivprocessen i början 

av sommaren 2010 och skrivandet pågick ända till slutet av augusti samma år. På 

grund av en intensiv hösttermin i skolan fick handboken mogna en stund, enda tills 

november 2010 då vi igen satte igång med att slutföra skrivandet. Handboken var 

färdigt skriven i mars 2011. 

Vi ville i ett tidigt skede i vår skrivprocess få feedback och olika synvinklar på vår 

handbok. Därför skickade vi en tidig version av texten redan på förhand till Timo 

Sinervo från KFUM. Han läste igenom materialet vi hade fått ihop och sedan berättade 

han hur han såg handbokens funktion, språk och innehåll. Vi ville ge texten åt någon 

som var bekant med friluftsliv från förut för att denna person efter att ha läst 

materialet för handboken kunde korrigera och rätta något ifall det behövdes.  

Vi fick bra feedback och viktiga kommentarer som hjälpte oss att bygga upp vår 

handbok, tänka på olika synpunkter, motivera de val som vi gjort och framskrida med 

skrivprocessen. Positiv feedback fick vi om handbokens innehåll och struktur samt 

språket som var lättläst och klart. 

Vi fick även mycket bra och konstruktiv feedback samt förslag hur vi kunde få mer djup 

i handbokens innehåll. Genom att skriva om friluftslivets historia, skriva en tydligare 

förklaring om varför vandringen ordnades eller om att skriva en mer heltäckande 

inledning till handboken. Mer djup i själva materialet kunde vi även få med hjälp av att 

använda oss av mångsidiga exempel såsom en modell på en fungerande budget, 

personliga erfarenheter av de situationer där det lätt kan gå fel. 

Vi ville ändå inte gå så på djupet med friluftslivet och vandring som metod då vi hade 

ledarskapet i fokus, men vi satte dessa kommentarer bakom örat och funderade på 

dem då vi skrev inledningen till handboken.  
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Kommentarer om att komprimera innehållsförteckningen fick oss att tänka 

noggrannare på rubrikerna och hur relevanta de var. Vi bearbetade 

innehållsförteckningen under en ganska lång tidsperiod och hoppas på att den till 

sist blev bra och tydlig.  

Vi fick även feedback på våra källor och om ifall vår text grundar sig på egna 

erfarenheter eller inte. Detta var en mycket bra poäng och något som vi inte tänkt på 

så mycket. Vi kom fram till att vi ville grunda vår text på litteratur, men vi skulle fylla 

den med personliga erfarenheter med hjälp av olika exempel. Vi ville att handboken 

skulle vara tillförlitlig och trovärdig samtidigt som vi ville att den skulle vara mycket 

lättläst, klar och tydlig. 

 

6 Utvärdering av processen och diskussion 

 

I detta kapitel utvärderar vi hela processen vi genomgått, diskuterar de val vi gjort och 

vad vi skulle göra annorlunda om vi började processen på nytt. Till slut kommer vi 

också att ta upp några utvecklingsförslag som vi kom och tänka på speciellt i slutskedet 

av processen. 

Vi använde handlingsbaserat examensarbete som metod för vårt examensarbete. Det 

tog sin egen tid i början av processen att bekanta sig med vad den metod riktigt 

handlar om. I början kändes det iblan förvirrande då vi inte hade någon färdig modell 

och hamnade fatta beslut på egen hand. Då processen gick vidare började det flöda 

ganska smidigt och det handlingsbaserade examensarbetet visade sig vara en passande 

metod för oss. 

Processen började med planering och förberedelser inför vår egen vandring men som 

till sist inte blev av. I det skedet var vi mycket entusiastiska och dokumenterade 

noggrant allt vi gjorde. Efter ett par månader kändes det ganska frustrerande då de 
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blev klart att vi inte kunde förverkliga vandringen. Det kändes som att vi hade förlorat 

all den tiden vi använt till planeringen och förberedelserna. Efteråt märkte vi ändå att 

den tid vi satt ner på planering och förberedelser inte alls var bortkastad, utan i själva 

verket hade vi själva gått igenom allt från idékläckningen till de praktiska 

förberedelserna och marknadsföringen för en vandring. Detta betydde att vi faktiskt 

hade erfarenhet av det som vi skrev i handboken. För att komplettera den erfarenhet 

som vi gick miste om när vi inte kunde förverkliga vår vandring, deltog vi själv på en 

annan vandring samt bad en erfaren ledare inom KFUM att i ett tidigt skede läsa 

igenom det material vi hade för vår handbok. 

Då vi läste om vårt ämnesområde, läste vi litteratur som berörde allt från friluftsliv till 

grupprocesser och från ledarskap till vandringar. Detta var bra för oss eftersom vi fick 

ett brett och mångsidigt kunnande om ämnet. Då vi läste oss djupare på 

ledarskapsteorier hittade vi en viss ledarstil som passade oss mycket bra. Från början 

hade vi tänkt oss att vi skulle bygga vår teoretiska referensram kring tre olika områden; 

ledarskap, friluftsliv och grupprocesser.  Slutligen bestämde vi att koncentrera oss 

enbart på caring leadership (sant ledarskap), eftersom den attraherade oss mest och 

passade väl för de mål vi hade uppsatt för vår handbok. Detta betydde att vi ägnade 

mindre uppmärksamhet åt de två andra områdena; friluftsliv och grupprocesser och 

lämnade dem.  

Vi använde också mycket av våra egna observationer som stöd i skrivandet av vår 

handbok. Vi försökte dock se kritiskt på våra observationer vi hade gjort på 

vandringen; vi pratade om våra tankar och upplevelser och om att vi inte vet om de 

andra gruppmedlemmarna upplevde sakerna likadant. Vi hade själv läst om ledarskap i 

friluftslivet just före vandringen så vi visste hurdana saker vi kunde observera. Annars 

skulle vi inte nödvändigtvis ha märkt allt det vi lade märke till. Meningen med 

observationerna var ändå att få mera idéer till vår handbok och det fick vi. 

Enligt den forskningsetiska delegationen borde forskaren informera de personer som 

observeras, senast efter att forskningen gjorts i fall det är möjligt. Vi observerade vår 
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grupp och dess verksamhet under den vandring vi deltog i under 5 dagars tid på hösten 

2010. Vi anser inte våra observationer som forskning. Vi iakttog ledaren och gruppen 

som en helhet utan att mer specifikt gå in på personer och deras beteende. Det är klart 

att ifall vi hade använt personuppgifter, gjort någon slags kartläggning om gruppen 

eller på något annat framfört vilka personer det handlade om, skulle vi ha bett om 

tillstånd för att göra vår observation. Det som vi ganska sent kom att tänka på, var att 

det inte skulle ha varit mycket arbete om vi hade till exempel skickat e-post till alla de 

personer som var med på vandringen och berättat om vårt examensarbete. Då skulle 

de också ha fått veta om våra observationer. Det som vi ändå poängterar är att 

observationerna vi gjorde endast hade uppgiften att inspirera oss och ge oss idéer till 

vår handbok. Vi har inte i något skede strävat till forskning eller samlat information för 

någon forskning, utan informationen våra personliga observationer gav, användes som 

praktiskt stöd för skrivprocessen av handboken. Vi ville båda ha den praktiska 

erfarenheten nära till hands då vi skrev handboken. Vi anser att man inte kan skriva 

om ett ämne ifall man inte själv varit med om något liknande.   

Om vi skulle ha vetat att den planerade vandringen inte blev av, skulle vi ha planerat 

tidtabellen annorlunda. I början spenderade vi mycket tid till planering och 

förberedelser för vår egen vandring, men sist och slutligen märkte vi att det inte var 

bortkastad tid fast vandringen inte blev av. Nu hade vi själv gått igenom nästan allt det 

som vi skulle skriva om i handboken och detta gav oss ett fint underlag då vi i praktiken 

genomgått processen själva. Vi hade en mycket god erfarenhet då vi deltagit på 

vandringen och genomgått förberedelserna av en vandring.  

Då vi fått handbokens material så gott som färdigt började vi fundera över dess slutliga 

form. Detta var något som vi inte visste att skulle kräva så mycket tid som det gjorde. 

Från första början hade vi tänkt på en tryckt handbok. Sedan kom idén om en 

elektronisk version i form av CD-rom. Det var först i det senare skedet då idén om en 

blogg- eller hemsida väcktes. Fastän vi jobbade målmedvetet stötte vi på nya 

utmaningar hela tiden. Då vi bestämt oss för att lägga upp handboken på nätet var det 

dags att bekanta sig med den världen och det var en okänd djungel för oss. Vårt 
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samarbete fungerade även här bra och snart var vi så gott som färdiga med 

hemsidorna där handboken skulle vara tillgänglig på tre olika språk; svenska, finska och 

engelska (http://vandringsledareshandbok.nettisivu.org). Att lägga upp dessa nätsidor 

tog ändå mer tid än förväntat och det är något som vi skulle gjöra annorlunda ifall vi 

påbörjade processen på nytt. Vi skulle bekanta oss med olika databaser som kunde 

fungera som grund för våra hemsidor. Då skulle vi ha fått dem ännu mer fungerande 

och visuellt attraktiva. Vår slutliga produkt, hemsidorna blev även de mycket ”större” 

än vi hade trott i början, men vi lärde oss mer än vi trodde att vi skulle.  

Vi är riktigt nöjda med den slutliga formen av handboken som en hemsida. Våra mål 

med handboken var användbarhet, modern form och bred spridning. Vi har redan nu 

fått mycket positiv feedback om handboken från vår uppdragsgivares och handledares 

sida samt från några utomstående. Vi tror att den är ett mycket bra stöd för någon 

som vill arrangera en vandring och ta hänsyn till sitt ledarskap. En elektronisk handbok 

på nätet är modernt och den förenar de två andra målen; den är lätt att använda och 

lätt att sprida. Bred spridning är också lätt på grund av de tre olika språken som vi 

använde. 

Ett val som vi också är mycket nöjda med är att vi gjorde vårt examensarbete 

tillsammans, eftersom detta har betytt att vi har hela tiden fått byta tankar och 

hamnat förklara och motivera val och idéer för varandra. I början av processen skrev vi 

oftast tillsammans och då fick vi ofta genast våra tankar formulerade på ett 

fungerande sätt. Den svaga sidan med detta förfarningssätt var ändå det att det tog 

ganska mycket tid då vi diskuterade så mycket sinsemellan och kanske glömde att 

skriva ner alla våra tankar. I slutet av processen hittade vi inte tid som skulle ha passat 

båda för att skriva tillsammans, så vi skrev enskilt och skickade alltid uppdaterade 

versioner till varandra. Detta passade oss också, eftersom då kunde den ena skriva sina 

tankar snabbt och skicka dem vidare och den andra kunde omformulera texten 

tydligare ifall det behövdes. Texterna väckte ofta nya tankar hos den andra vilket gav 

upphov till att skrivprocessen var fortgående hela tiden. 



27 

 

Det vi kunde ha gjort annorlunda i början av processen är att göra en kartläggning av 

de saker som erfarna vandringsledare tycker att är de viktigaste i praktiken. Vi skulle ha 

kunnat intervjua någon erfaren vandrare och då kunde vi ha dragit mer nytta av deras 

erfarenheter och insikter. Detta uppfattade vi i ett ganska sent skede då vi diskuterade 

med vår uppdragsgivare om handboken, och han påpekade att olika slags färdiga 

botten såsom utrustningslista, tidtabell och säkerhetsplan verkligen skulle vara 

användbara för dem som använder vår handbok. Sådana botten kan ofta vara svåra att 

hitta och om man inte själv vet hur man gör t.ex. en säkerhetsplan. Då kan det hända 

att den lämnas bort, vilket kan leda till större problem ifall det händer något på 

vandringen. Före denna diskussion hade vi funderat på om det är nödvändigt att 

tillägga sådana bilagor, eftersom vi hade trott att människor inte orkar öppna bilagor 

och antagit att det finns färdiga modeller inom organisationer. Vi bestämde dock att 

inkludera dessa i den slutgiltiga handboken. Dessa slags idéer skulle vi kanske ha fått 

fler av ifall vi hade gjort någon slags kartläggning i början t.ex. i form av intervjuer. 

Som helhet har vår examensarbetsprocess varit intressant och lärorik. Den första idén 

på en tryckt handbok har utvecklats via en cd-rom version till en nätbaserad handbok. 

Allt detta har skett mycket naturligt, nästan som om arbetet skulle ha haft sin egen 

vilja. Nu då processen kommer till slut är vi stolta över vår produkt och hoppas att 

KFUM kommer att använda den och sprida den vidare till framtidens vandringsledare. 
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