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Förord 

Vi vill börja med att utfärda ett stort tack till vår handledare Thomas Knoll, som varit ett 

enormt stöd under arbetets gång. Vi vill även passa på att tacka andra inblandade aktörer som 

gjort det möjligt för oss att utföra denna uppsats, bl.a. Bengt Ström och hans kollegor, samt 

gänget som nattvandrade med oss under valborg. Vi är väldigt tacksamma för ert samarbete 

och över det positiva bemötandet vi fick.  

Utan ovannämnda parter hade vi inte haft samma möjlighet att utforma denna uppsats.  
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Abstrakt 

Ungdomsbrottslighet och ungdomsproblematik har varit ett aktuellt ämne under en längre 

period. Nattvandrarnas ambition är att genom att synliggöra sig själva för ungdomarna, kunna 

minska eventuella brott, samt att bidra till en tryggare miljö för ungdomar. Denna studie avser 

att lyfta fram nattvandrarna och deras arbetssätt samt att se eventuell problematik som kan 

uppkomma från deras arbetsformer med ungdomar. Genom att utföra en deltagande 

observation i form av fältarbete under valborgsmässoafton, redogör denna uppsats för 

nattvandrarnas arbetssätt med ungdomar i Helsingborg. Uppsatsen innehåller även intervjuer 

med både tonårsföräldrar och tonåringar för att kunna lyfta fram den rådande uppfattningen 

om nattvandrarna och deras metoder. 



3 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Inledning 5 

Syfte: 5 

Frågeställningar: 5 

Presentation av författarna 5 

Bakgrund 6 

Ungdomsbrottslighet: 6 

Nattvandrarna: 8 

Teoretiska utgångspunkter 9 

Brottsnivå och samhällsförändringar 9 

Det infantila samhället 12 

Metod 14 

Förförståelse: 14 

Tillvägagångssätt: 14 

Kvalitativ vetenskapsmetod: 15 

Hermeneutisk tolkning: 16 

Urval: 17 

Tillförlitlighet: 17 

Etik: 17 

Presentation av material 18 

Deltagande observation hos nattvandrarna på Valborgsmässoafton 18 

Vandringen: 19 

Intervjuerna: 24 

Intervju med Karin: 24 

Intervju med Eva: 27 

Intervju med Sofie: 27 

Intervju med Oscar: 29 



4 

 

Sociologisk analys 30 

Observationen: 30 

Intervjuerna: 36 

Reflektioner 45 

Referenslista 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

INLEDNING 
”En vanlig bild av ungdomsbrottsligheten är att den ökar kraftigt, blir grövre och ständigt 

går ner i åldrarna.” (Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: 

Ungdomsbrottslighet: 8) Trots detta har det inte skett en märkbar förändring under de senaste 

30 åren angående antalet ungdomar som misstänks för brottsbalksbrott. (Brottsutvecklingen i 

Sverige fram till år 2007 Kapitel: Ungdomsbrottslighet: 8) 

Ett fenomen som blivit allt vanligare på Helsingborgs gator är de såkallade nattvandrarna. 

”Nattvandrare är vare sig poliser, väktare eller sociala myndigheter, utan helt enkelt vuxna 

som vågar vara vuxna och som bryr sig om och vill bidra till en tryggare tillvaro för barn och 

ungdomar.” (www.nattvandring.nu)  

Nattvandrare har numera blivit en vanlig syn i Helsingborg, vilket fångade vårt intresse. Vi 

tycker att det är ett ständigt aktuellt ämne som kräver uppmärksamhet av samhället. Denna 

uppsats kommer att behandla fenomenet nattvandrare då vi kommer att involveras i deras 

arbetssätt genom en deltagande observation. Vi kommer alltså lyfta fram nattvandrarna som 

fenomen och även ta del av åsikter rörande nattvandrarna från en del föräldrar och tonåringar. 

SYFTE:  

Syftet med uppsatsen är att genom våra valda metoder och vårt tillvägagångssätt, försöka 

belysa hur nattvandrarna interagerar med ungdomarna i Helsingborg. Fokus kommer att ligga 

vid organisationen nattvandrarna och deras arbetssätt, vi vill få fram människors åsikter om 

nattvandrarna och även om det kan uppstå några problem mellan ungdomar och nattvandrare. 

För att få reda på hur människor uppfattar nattvandrarna kommer vi att ta hjälp utav föräldrar 

samt tonåringar, då vi har i avsikt att intervjua dessa.  

Vår förhoppning är även att bli mer insatta i ungdomars situation med hjälp utav 

nattvandrarna, då vi förhoppningsvis kommer medverka i ett antal av dessa vandringar på 

Helsingborgs gator.  

FRÅGESTÄLLNINGAR: 

 Hur går nattvandrarna tillväga i sitt arbetssätt? 

 Uppskattas fenomenet nattvandrarna i Helsingborg? 

 Finns det någon problematik i nattvandrarnas arbetssätt?  

PRESENTATION AV FÖRFATTARNA  

http://www.nattvandring.nu/
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Man hör ofta om ungdomars vårdslöshet och brist på respekt, men då vi inte är tillräckligt 

insatt i ämnet, vet vi inte vad vi kommer få fram under uppsatsens gång.  

Eftersom vi båda är jämnåriga, födda och uppvuxna i Helsingborg är detta ett väldigt 

intressant ämne för oss båda. Vi har själva varit i de minderåriga ungdomarnas situation där 

man under kvällar och helger åkte in till city och ”drog runt”. Därför blir det speciellt 

intressant för oss att se om situationen har utvecklats på något sätt sedan vi var minderåriga. 

Vi kommer båda ihåg vilka platser som var populära för ungdomar att vistas på under helger 

och kvällar, av den orsaken kommer vårt deltagande i nattvandringen bli oerhört intressant då 

vi får ta del av den snart 6 åriga utvecklingen sedan vi blev myndiga.  

Vi som skriver denna uppsats upplevde tonårslivet på olika sätt. Trots detta var båda överens 

om att våra föräldrar upplevdes som väldigt kontrollerande och överbeskyddande, så till den 

grad att det ibland inkräktade på våra privatliv. Detta ledde många gånger till stora bråk och 

irritationsmoment.  

Som vi tidigare nämnde är vi uppvuxna i staden och vet vilka ställen som var populära att 

”hänga” på i tonåren. Trots majoritetens vetskap om dessa områden har ingen av oss något 

speciellt minne av att nattvandrare eller andra vuxna övervakade dessa områden speciellt 

mycket. Det man däremot minns var att polisen vid fåtal tillfällen passerat till fots eller bil.  

BAKGRUND 

För att läsarna ska få en större förståelse kommer vi i detta avsnitt att ta upp relevant statistik 

kring ungdomsbrottslighet, vilket vi förmodar är en utav anledningarna till att nattvandrarna 

startade. Vi kommer även att ge en mer grundläggande presentation kring fenomenet 

nattvandrare, för att alla ska ha förståelse för vad det innebär samt hur de startade. Vi vill även 

tillägga att det inte gjorts speciellt mycket forskning kring nattvandrarna tidigare. Vi lyckades 

endast finna en avhandling från Lunds universitet som skrevs 1995, dessvärre var denna inte 

tillgänglig.  

UNGDOMSBROTTSLIGHET: 

Vi som skriver denna uppsats har, som säkert många andra, hört från många håll att 

ungdomsbrottsligheten ökar, men även att brotten begås av allt yngre individer. 
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Polisen avser att ungdomsbrottslighet är brott som begås av ungdomar i åldern 12-18 år. 

Ungdomsbrottslighet är ett komplext problem som sällan har en enkel lösning. Forskning 

påvisar att det krävs brottsförebyggande insatser från fler håll i samhället, exempel på sådana 

kan vara allt från övergripande politiska beslut till lokala initiativ inom skolan, socialtjänsten 

och polisen. Det är även viktigt att tidigt lokalisera de ungdomar som löper störst risk att 

hamna i kriminalitet, för att erbjuda stöd. Under året 2009 arbetade polisen för att långsiktigt 

förbättra arbetet med ungdomsbrott så att färre unga begår brott eller ansluter sig till 

kriminella grupper inom Sverige. (www.polisen.se) Ungdomsbrott har en väldigt hög prioritet 

hos polisen, och de arbetar ständigt med att förhindra ungdomar från att begå brott. Polisen är 

även skyldig att snabbt utreda vad som hänt när en ung person är involverad i brott, detta för 

att kopplingen mellan brottet och straffet ska bli tydlig för förövaren (www.polisen.se) 

 De vanligaste brotten som utförs av ungdomar är snatteri, skadegörelse och klotter, olovlig 

bilkörning samt misshandel. Det är inte ovanligt att dessa brott begås inom ungdomsgäng. 

Dessa gäng är ofta ett resultat inom fattiga och socialt svaga eller utsatta bostadsområden där 

ungdomarnas vardag utmärks av tristess och hopplöshet med icke närvarande eller engagerade 

föräldrar. Majoriteten av ungdomarna som är involverade i ungdomsgäng är pojkar. Inom 

gruppen kan ungdomarna känna sig starka, men det som vanligtvis utmärker individer i 

kriminella ungdomsgäng är deras låga självkänsla, våldsbenägenhet, en motsträvig inställning 

till föräldrar eller andra vuxna och en motvilja mot rådande sociala regler. Benägenheten att 

begå brott kan bli ett alternativ då det råder brist på möjligheter till jobb och utbildning. Om 

gänget är inriktat på kriminalitet, bygger ungdomarnas relationer enbart på att begå brott och 

det blir även deras gemensamma mål. (www.brottsrummet.se)  

Vid en intervju från 2007 med Jerzy Sarnecki, en professor i kriminologi, ställdes frågan om 

ungdomsbrottsligheten blivit grövre eller om det är medias bild som har förändrats. Detta blev 

svaret, ”Ja, den forskning som bedrivits på det området visar att fram till 1990 ungefär så har 

ungdomsbrottsligheten ökat, men efter ungefär 1990 så har ungdomsbrottsligheten inte ökat 

och inte blivit grövre och det finns många olika undersökningar som samstämmigt visar på att 

ungdomsbrottsligheten har stagnerat och kanske till och med gått lite, lite 

ned. ”(www.brottsrummet.se)  

I Helsingborg år 2008 polisanmäldes 490 brott där den misstänkte var under 18 år. Av de 

misstänkta var det ca 40 procent som var under 15 år och 70 procent var pojkar. Brotten 

http://www.polisen.se/
http://www.polisen.se/
http://www.brottsrummet.se/
http://www.brottsrummet.se/
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gällde bland annat misshandel och snatteri. (www.helsingborg.se) Det är inte ovanligt att 

ungdomar begår en förbjuden handling, åtminstone inte vid något enstaka tillfälle. 

(www.bra.se) Trots detta har ungdomsbrottsligheten i Helsingborg i stort sett varit 

oföränderlig sedan 1999. (www.helsingborg.se)  

NATTVANDRARNA:  

I juli år 2008 tecknade nattvandrarna i Helsingborg ett avtal med stiftelsen nattvandring.nu. 

Vid denna tidpunkt fanns det ca 25 nattvandrare. Parallellt med avtalet startades också en 

grupp som fick namnen ”ReAgera”. Gruppen grundades av bildad personal inom 

Kommunalrådet samt med Socialnämndens ordförande. ”ReAgera” gruppen tog beslutet att 

anställa ett mobilt team vars arbetsuppgifter var att arbeta med ungdomar i bostadsområden på 

vardagar och i city på helgkvällar. Det beslutades även att undertecknad flyttas från Brå 

(Brottsförebyggande rådet) till socialförvaltningen som därmed fick det övergripande ansvaret 

för nattvandring i Helsingborg. (www.nattvandring.nu)  

En nattvandring inleds ofta med en samling, där polisen ger information om vad som är på 

gång i staden, de får även information om hur narkotikasituationen ser ut. Därefter ger de sig 

ut på vandringen, ofta i grupper om fem eller sex vuxna. (www.helsingborg.se) Som 

nattvandrare arbetar man ideellt, och rör sig ute på platser där ungdomar samlas. Ofta är de 

synliga under ungdomsintensiva dagar som valborg, skolavslutningar, halloween, lucia samt 

under fredag- och lördagskvällar och nätter. Syftet är att finnas till hands och att hjälpa de 

ungdomar som är i behov genom att exempelvis låna ut mobilen, plåstra om eller att lyssna 

vid behov. Målet är också att skapa förtroende och en trygghet genom att synas. Nattvandrare 

är inga poliser, väktare eller sociala myndigheter och saknar därför helt befogenhet inom de 

områdena. De är vuxna som vågar vara just vuxna och som vill bidra till att skapa en tryggare 

tillvaro för barn och ungdomar. Kriminella handlingar skall polisanmälas och uppstår det 

situationer som står utanför deras befogenheter skall polis eller ambulans larmas. 

(www.nattvandring.nu) Till stöd för nattvandrarnas arbete finns det ett antal gyllene regler 

som de ska använda som riktlinjer vid sina vandringar.  

 Var synliga, observera och hjälp, tillkalla hjälp om det är nödvändigt 

 Gå alltid ut i grupper om minst två personer (tre rekommenderas)  

 Lyssna på och prata med ungdomarna, agera rådgivande inom ramen för sunt förnuft 

 Vi hjälper gärna till med första förband, telefonsamtal eller kanske hjälp hem 

 Vi skall verka för samverkan mellan den lokala nattvandrargruppen, företag, kommun, 

myndigheter och andra grupper inom samhället 

http://www.helsingborg.se/
http://www.bra.se/
http://www.helsingborg.se/
http://www.nattvandring.nu/
http://www.helsingborg.se/
http://www.nattvandring.nu/
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Man kan bli en nattvandrare om man är över 18 år. I ett fåtal föreningar finns det även 

ungdomsgrupper som nattvandrar. Men detta sker dock med och under övervakning av vuxna 

och erfarna nattvandrare. (www.nattvandring.nu) Nattvandrarna är även involverade i GMA 

(Gemensam aktion mot alkohol) och unga. Det är ett samarbete mellan polis, tull, vakter, 

socialarbetare, fältarbetare, nattvandrare, KRIS (Kriminellas revansch i samhället), 

grannstödsbilarna med chaufförer, bussbolagen, Skånetrafiken, SJ, taxi samt andra 

intressenter. Deras huvudsakliga syfte är att förändra ungdomars, då framförallt minderårigas 

alkoholattityder. De vill få ut budskapet att det inte är acceptabelt att förtära alkohol på 

”öppna” platser såsom centralstationen Knutpunkten eller andra ställen.  Deras förhoppning är 

att genom denna gemensamma auktion, ska de kunna minska antalet misshandelsanmälningar, 

då alkohol ofta spelar en stor roll i de bråk som uppstår. Arbetssättet fungerar på så sätt att 

polisen identifierar och förverkar alkohol för minderåriga och Mobila Teamet ringer till 

föräldrarna som får komma och hämta sin dotter/son. Tullen arbetar på samma sätt i sina 

tullfilter där återigen det Mobila Teamet ansvarar för kontakten med föräldrarna. För att 

arbetet ska fungera på bästa möjliga sätt, genomförs gemensamma träffar för de inblandade 

aktörerna där man planerar och drar riktlinjer för arbetssättet. (www.nattvandring.nu)  

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Vi anser att ungdomsproblematiken i Helsingborg är ett resultat av en långskriden 

samhällsförändring, som inte enbart grundar sig i familjens kontroll över ungdomen utan även 

i samhällets struktur. Därför anser vi att det är intressant att lyfta fram Jerzy Sarneckis 

reflektioner och teorier rörande olika former av kontroll och brottsnivåer. 

BROTTSNIVÅ OCH SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR  

Jerzy Sarnecki är professor i kriminologi och här även tidigare läst sociologi. Han har stor 

erfarenhet inom kriminalitet, då han dels arbetat mycket med ungdomar samt på 

Brottsförebyggande rådet där han forskade kring ungdomsbrottslighet.  

Direkt och indirekt kontroll: Individen kan påverkas i sitt beteende av sådant som inte har en 

direkt koppling till begreppet beteendekontroll. Exempelvis räcker det med att individen är 

djupt involverad i en viss aktivitet eller i en gemenskap och utifrån dessa skapat en lojalitet 

och bildat normer och värderingar som gör det problematiskt för individen att begå en 

normöverträdelse. Inom en familj är det oftast inte den auktoritära kontrollen, där föräldrarna 

http://www.nattvandring.nu/
http://www.nattvandring.nu/
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ger order till barnen, som är den mest effektiva. I de flesta fall tycks ett samspel mellan 

föräldrar och barn vara mer effektivt, där de inblandade parterna utbyter tankar och skapar 

förtroende. Denna form av demokratisk uppfostran innebär inte att kontrolleffekterna över 

den unges beteende blir mindre, utan snarare att den indirekta kontrollen oftast är mer effektiv 

än den direkta. (Sarnecki:2003:302)  

Extern och intern kontroll: Med tiden kommer en del av den externa kontrollen att 

internaliseras och styra vårt beteende inifrån utan vår vetskap. Det är detta som gör att 

individer ibland avstår från att agera på ett visst sätt därför så gör man inte, eller för att 

undvika obehaget som medkommer vid dåligt samvete. Trots detta är individer fortfarande 

beredda att bryta mot vissa normer, trots vetskap om att det är ett normbrott. Benägenheten att 

bryta mot normer varierar med utbytet man får av normöverträdelsen, med risken att 

upptäckas, med risken för bestraffning om man blir upptäckt och även med graden av 

internaliseringen av normen. Den externa kontrollen delas i sin tur upp i den formella och den 

informella. Där den informella kontrollen sker inom familjekretsen, grannskapet, kamrater 

osv. (Sarnecki:2003:303) Minskning av kontroll kan utöver ökningen av brottstillfällen ses 

som en bidragande faktor till ökningen av brottslighet, i synnerlighet bland unga människor. 

Många av dagens samhällsdebattörer fokuserar på förändringar av den interna kontrollen i 

form av normupplösningar. Minst lika viktigt är det att fokusera på förändringarna inom den 

externa kontrollen. En effektiv kontroll, både formell och informell är en viktig förutsättning 

för en stark intern kontroll. Samhällets förmåga att kontrollera tonåringar har minskat mer än 

kontrollen över de andra åldersgrupperna. Detta torde vara en anledning till att brottsligheten i 

dessa grupper har ökat mest, orsaken beror på att samhället har genomgått en 

strukturomvandling, inte minst på arbetsmarknaden. (Sarnecki:2003:304) 

Det senaste seklet har en utveckling skett som innebär att nyttan som de unga i samhället gör 

gradvis har minskat. En bidragande orsak till detta kan vara att unga människor i allt större 

utsträckning har slutat att producera nyttigheter i form av arbete. Samhällets syn på barn- och 

ungdomsarbete är nu mycket negativ, då man anser att dessa arbetsformer berövar barnet dess 

barndom. Resultatet av detta är att produktionen har professionaliserats och centraliserats för 

att inte involvera barn- och ungdomar i detta arbete. Det är därför rimligt att anta att genom 

denna typ av samhällsförändring, där vuxna och unga separeras inom arbetslivet, så minskade 

också de vuxnas motiv till att kontrollera ungas beteende. (Sarnecki:2003:305) Även om 

viljan att kontrollera unga fortfarande existerar, har möjligheten att effektivt göra detta 
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minskat avsevärt i jämförelse med för hundra år sedan. I en liten by eller på en bruksort, där 

det tidigare fanns förhållandevis få människor, var det lättare för en ung människa att stöta på 

någon som denna kände. Risken att stöta på någon bekant gjorde att friheten att bryta mot 

normerna blev mindre. Det var dessutom lättare för en vuxen bekant att tillrättavisa den unga 

om denna bröt mot normerna, då det redan fanns en kontakt mellan dem. Bara vetskapen om 

risken att stöta på människor som på något vis är involverade i samma nätverk som en själv 

eller som sina närmaste, gör ofta att en person avstår från att begå avvikande handlingar. Det 

är stor skillnad på att ingripa mot en berusad ungdom på en bygata i en liten ort än att ingripa 

mot en anonym ungdom i en storstad. Ofta är det inte normupplösningen som gör att man 

tvekar eller avstår från ett sådant ingripande, istället är det ofta en riktig riskbedömning. 

(Sarnecki:2003:306) 

Den historiska utvecklingen har påverkat vårt samhälle och försvagat den vertikala kontrollen, 

det vill säga den som går från vuxna till de unga. Samtidigt har även den horisontella 

kontrollen förändrats och ökat, detta avser den kontroll som sker mellan unga människor som 

tillhör samma generation. Denna kontroll främjas av att ungdomar i vårt samhälle utgör en 

egen grupp genom sin unika ställning som varken barn eller vuxna. Ungdomstidens 

förlängning gör att medlemmarna i denna grupp blir större. Länkarna eller banden mellan 

medlemmarna av denna grupp förstärks genom skolsystemet, då de är födda samma år, går i 

samma klass och därför utgör en naturlig social enhet. Identiteten i denna grupp förstärks av 

kommersiella och andra krafter, exempelvis ungdomsmode, musiksmak samt det politiska 

livets indelning i vuxen- och ungdomsorganisationer. För att sammanfatta det hela kan man 

säga att arbetsgemenskapen mellan vuxna och unga har ersatts av skol- och 

fritidsgemenskapen mellan unga. (Sarnecki:2003:308) 

Brottsligt beteende kan läras in genom association till modeller för avvikande beteende. Man 

kan dra slutsatsen att en försvagning av den vertikala kontrollen och en ökning av den 

horisontella resulterar i en ökad risk för avvikande beteende hos unga. (Sarnecki:2003:308) 

Istället sker inlärning av avvikande beteende i kamratkretsen, där sker även inlärning av 

positiva attityder och värderingar till brottslighet. (Sarnecki:2003:309) En urholkning av 

kontrollen medför ett hot mot den befintliga samhällsordningen. Därför måste samhället vidta 

åtgärder för att försöka förhindra en sådan utveckling. Man kan vidta olika åtgärder vid en 

sådan situation. Exempelvis kan man försöka öka sammanhållningen genom att skaffa sig en 

yttre fiende eller genom en religiös eller politisk väckelse.  
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Att en stor del av institutioner så som socialtjänsten, polisen, kommunernas förvaltningar, 

osv. inriktar sin verksamhet på ungdomar är ingen tillfällighet. Denna grupp, som anses ställa 

till med en del problem, behöver kompenseras för bortfallet av den informella kontrollen. 

(Sarnecki:2003:312- 313)  

På 1980- och 1990-talet i det mer konservativa samhället började man återigen betona 

betydelsen av familjen och andra företrädare för den informella kontrollen. Man noterade 

ökningen av sociala problem, främst ungas brottslighet, narkotikamissbruk och den ökande 

alkoholkonsumtionen, som inte kunde stoppas med utbyggnader av offentliga institutioner. 

Istället kom nya idéer i form av behandlingsarbete som innebar att klientens eget nätverk, så 

som anhöriga, vänner och arbetskamrater, skulle få ta ansvaret. Man kan sammanfattningsvis 

säga att det inte längre var utbyggnader av fritidsgårdar eller socialtjänst som framhölls som 

en lösning på ungdomsproblemen, utan snarare större engagemang och ansvarstaganden från 

föräldrar. (Sarnecki:2003:314- 315) 

Den starka sociala kontrollen innebär att den som har makten att utöva denna kontroll avgör 

vad som är avvikelse från normerna. Detta hindrar förmodligen på ett effektivt sätt det som 

många anser är destruktiva beteenden, men samtidigt hindrar de kanske även sådant som är 

sunt för utvecklingen av nya normer, värderingar och attityder. Avsaknaden av normbrott 

omöjliggör en samhällsutveckling. (Sarnecki:2003:319) 

DET INFANTILA SAMHÄLLET  

Carl Hamilton är en omtalad samhällsdebattör samt journalist. År 2004 skrev han den 

omtalade boken, Det infantila samhället, som vi valt att använda i vår uppsats. Vi är fullt 

medvetna om att Carl Hamilton, inte i första hand är vetenskapsman och därför inte bedrivit 

en vetenskaplig teori i boken. Trots detta ansåg vi att hans teorier kring barndomens abrupta 

slut och till att vuxna flyr sina förpliktelser gentemot barnen är en intressant infallsvinkel. Det 

kan tilläggas att Hamilton fått utstå en del kritik för sina teorier om den förlorade barndomen. 

Bland annat att han i boken framstår som gnällig och att han upprörs av barnens ändrade 

värderingar i takt med förändringar i samhället. Han har även fått kritik över att han ständigt 

drar paralleller till förr och därför hamnar i 50-talets hemmafrumentalitet med inställningen 

att allt var bättre förr. (www.blaskan.nu)  

Budskapet att det är dags för föräldrarna att sätta gränser är påtaglig. Gränser om vad som är 

tillåtet och otillåtet, lämpligt och olämpligt måste bli tydliga. Genom att sätta gränser kan man 

http://www.blaskan.nu/
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minska åtminstone barnens osäkerhet. Men frågan som kvarstår är då var gränserna egentligen 

går? (Hamilton:2004:9) Familjeförhållandena såg annorlunda ut förr och på den tiden var det 

mycket ovanligt med separerade familjer som ett resultat av skilsmässor. Andra exempel är att 

mammorna ofta var hemma under dagarna och därför fanns tillgängliga när barnen kom hem 

från skolan, även om det inte skedde varje dag i veckan så var de hemma majoriteten av 

dagarna. (Hamilton:2004:24) Den minskade närheten till sina föräldrar kompenseras inte av 

en närmare kontakt med syskon, kompisar eller andra vuxna. (Hamilton:2004:79) Att ramla 

och bryta benet som en påföljd av olyckor tycktes vara det farligaste man kunde råka ut för 

som barn, men tanken på att det skulle kunna finnas någon som medvetet ville skada barn 

existerade inte förr. I dagsläget är ungdomar och barn väl medvetna om vilka risker och faror 

som finns i samhället. De är införstådda med vad våldtäkter, misshandel och pedofiler är. Det 

tycks vara två helt olika världar och ett skäl till varför det var annorlunda under sextiotalet var 

för att de vuxna var annorlunda. (Hamilton:2004:26)  

Tonåringar blir mer vuxna, under nittiotalet har tonåringar ändrat sina alkoholvanor, de 

dricker mer sprit. Den allmänna tolkningen av detta är att de blivit vuxna i förtid på grund av 

sin brottslighet. En annan förklaring kan vara att de begår brott för att de blivit vuxna för 

tidigt. (Hamilton:2004:48–49) Det är viktigt att ha i åtanke att man inte är barnets kompis, är 

man en kompis är steget inte långt borta till att man köper alkohol till sitt barn, för kompisar 

sviker inte. Kompisar kan barnet hitta på egen hand. (Hamilton:2004:51) Idag finns 

mobiltelefonen som ett substitut eller som en symbol för hur relationen mellan föräldrar och 

barn ser ut och hur denna relation har utvecklats. Föräldrarna har mindre om än ingen tid att 

träffa sina tonårsbarn, istället ringer de hela tiden och frågar oroligt var barnen är och vad de 

gör. (Hamilton:2004:58) I den traditionella barndomen hölls barnen noggrant skilda från 

vuxenvärlden, när de inte var i skolan så lekte de. Barn leker i mindre utsträckning idag, 

istället fylls deras fritid med fritidsaktiviteter. Dessa är ofta planerade samt organiserade av 

vuxna. Många barn binds upp av tider för fotboll, ridning eller tennis. Har de inga aktiviteter 

så går de till fritids efter skolan, där de aktiverar sig under överinseende av vuxna. Fritiden är 

planerad timme för timme, vilket är ett måste för den moderna familjen med två 

yrkesarbetande föräldrar. (Hamilton:2004:61) Det skiljer sig även avsevärt om man bor i 

storstäderna eller på en mindre ort. Barnen som lever på mindre orter kan fortfarande röra sig 

relativt fritt. Den kommersiella världen är inte så påträngande och tempot är avsevärt lägre, 

vilket gör att vuxna har mer tid till sina barn. (Hamilton:2004:62) Denna utveckling är inget 
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som plötsligt kommit fram till ytan, den har pågått ett bra tag. Det är en stadig och obruten 

förändring mot det sämre. De vuxna klarar inte längre av att bestämma över sina barn, de har 

kapitulerat. (Hamilton:2004:74) 

Om man drabbas av för många påfrestningar i ung ålder kan kontrollsystemet kollapsa. När 

detta system fallerar mår vi dåligt och vill vinna tillbaka kontrollen. Finner man då ett sätt 

som fungerar som en nödlösning och använder sig av det ofta, börjar det fungera som ett 

automatiskt men kontrollerat system. Exempel på sådana lösningar kan vara alkohol. Man kan 

även försöka överta kontrollen med hjälp av prestationer inom träning, sex och arbete. Det 

riktiga kontrollsystemet får inte en chans att läka och så länge man använder det falska 

kontrollsystemet blir man aldrig bättre, vilket leder till ökad ångest. Ångest kan också 

uppkomma som ett resultat av frihet utan gränser, vilket är en av de värsta sakerna man kan 

utsätta sitt barn för. Ångesten uppkommer i att barnet hela tiden måste söka efter sina gränser. 

När man är ung lär man sig fort att upprepa beteenden, inte bara bra saker utan även dåliga. 

Detta är något som många vuxna ofta inte tänker på. I avsaknaden av vuxna förebilder finner 

barnen sina egna lösningar på problem, vilka ibland inte är så bra. (Hamilton:2004:85–86) 

METOD 

FÖRFÖRSTÅELSE:  

Synen på nattvandrarna som fenomen är olika inom gruppen. En av oss har väldig sällan om 

än aldrig tidigare sett en nattvandrare, men ändå haft fördomen om att de lägger sig i för 

mycket. Fördomar som att de ska gå rundor bland ungdomarna och hälla ut deras dricka, 

kontakta föräldrar eller lägga sig i på andra sätt. Den andra i gruppen har tidigare sett en del 

nattvandrare i samband med skolavslutningar och liknande. Insikten om arbetssättet var att de 

gick rundor och skapade trygghet för ungdomar. Vi har båda ett intresse av ungdomar och 

kriminalitet, därför ville vi kombinera de båda intressena och försöka göra en uppsats av det.  

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: 

Uppsatsen tog form då vi kontaktade nattvandrarna för att se om det fanns möjlighet att 

medverka vid en av deras nattvandringar. För att få en djupare insikt i nattvandrarnas 

arbetssätt valde vi att engagera oss genom att deltaga i en nattvandring. Detta för att kunna 

observera och iaktta hur nattvandrarna arbetar men även att se hur de interagerar med 
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ungdomarna och miljön. ”Om man vill studera människors beteende och deras samspel med 

sin omgivning får man vanligen en mer välgrundad kunskap genom observationer i fält än 

genom att intervjua dem om deras beteende.”(Kvale:1997:100) 

Vi hade turen på vår sida när vi fick reda på att en av årets största vandringar skulle ske på 

Valborgsmässoafton och att vi var välkomna att medverka. Innan vi genomförde vår 

deltagande observation sökte vi information om dels nattvandrarna men även om 

ungdomsbrottslighet för att få en klarare inblick i hur kvällen skulle komma att se ut. Att ha 

kunskap inom temat är utav stor betydelse inom hermeneutisk tolkning. ”Vid en kvalitativ 

forskningsintervju måste intervjuaren ha omfattande kunskap om temat för att kunna 

förnimma nyanser i de meningar som kommer till uttryck och de olika sammanhang som 

meningarna kan ingå i.”(Kvale:1997:94) 

Trots att vi under vår deltagande observation inte utförde några direkta intervjuer, med 

undantag för frågor som uppstod under vandringen, kände vi att det gynnade oss att vara 

pålästa om ämnet. ”I fall av deltagande observation och i etnografiska studier utgör mer eller 

mindre informella intervjuer viktiga informationskällor.”(Kvale:1997:94) Vi utförde en 

deltagande observation på cirka sex timmar där vi fick ta del av hur nattvandrarna arbetar 

under en av årets mest händelserika dagar. På vandringen hade vi båda med oss 

anteckningsblock för att kunna fånga upp så mycket material som möjligt. Stödord 

antecknades flitigt och kom att bli en stor hjälp vid utformningen av vår observationsrapport.  

KVALITATIV VETENSKAPSMETOD: 

Vi har valt att använda oss av ett kvalitativt arbetssätt i skapandet av denna uppsats, i form av 

en deltagande observation samt intervjuer. Som ett komplement till vår deltagande 

observation hade vi som avsikt att intervjua en del av de nattvandrarna som medverkade i vår 

grupp under vandringen. Vår ambition var ursprungligen att utföra en större gruppintervju 

med flera olika erfarna nattvandrare. Dock insåg vi att vi förmodligen skulle få fram mer 

information om vi valde att intervjua en person åt gången istället för en gruppintervju. Vi var 

rädda att det skulle finnas individer som inte skulle få komma till tals. Nackdelen med samtal 

i grupp, kan vara svårigheten att hitta rätt balans mellan de olika aktörerna. Exempelvis att 

alla ska få ta lika mycket plats och komma till tals. Om man som intervjuare inte skapar denna 

balans, är det lätt hänt att en av respondenterna tar större plats och initiativ än andra. En annan 
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nackdel i en sådan här intervju är att fördjupningen i ämnet kan minska ganska stort. 

(Jacobsen:1993:157–158) 

Vi fick beskedet att vi kunde skicka ut intervjufrågor via e-post då de var väldigt upptagna. 

Eftersom detta inte riktigt var vad vi hade tänkt oss, beslutade vi oss för att även intervjua ett 

par tonårsföräldrar samt ett par tonåringar. En kvalitativ intervju betyder att man bygger upp 

kunskap och det rör sig då om en samverkan mellan två varelser som utväxlar synpunkter med 

varandra. Ämnet man diskuterar är av ömsesidigt intresse. (Kvale:1997:21) Vi ansåg att det 

var viktigt att ha med intervjuer som skedde i direkt kontakt med intervjupersonerna. ”Det rör 

sig inte längre om att kvantifiera objektiva data utan om att tolka meningsfulla 

relationer.”(Kvale:1997:17) Anledningen är att samtal är grundläggande för det mänskliga 

samspelet. Genom att samtala lär vi känna andra människor och vi får på så vis ta del av deras 

erfarenheter, känslor och av den värld de lever i. (Kvale:1997:13)  

Vi utformade en intervjuguide som var halvstrukturerad, vilket innebär att det fanns en del 

riktlinjer och frågor som vi utformat men som även gav plats för intervjupersonen att prata 

fritt kring ämnet i viss utsträckning. Intervjuerna tog plats hos respektive intervjuperson, då vi 

ville att de skulle känna sig trygga i miljön. För att få ut det mest centrala i våra intervjuer 

valde vi att använda oss utav meningskoncentration, vilket innebär att långa uttalanden 

pressas samman till kortare och på så vis lyfter man fram det mest centrala i en kortare 

mening. (Kvale:1997:17) 

HERMENEUTISK TOLKNING: 

När vi sedan skulle tolka våra texter valde vi att använda oss av hermeneutisk tolkning. Syftet 

med en sådan tolkning är att man ska få en giltig och gemensam förståelse om en specifik 

texts innehåll. (Kvale:1997:49) Det är vanligt att man inom hermeneutiken läser igenom sina 

kvalitativa intervjuer så man får en översiktlig mening om innehållet. Därefter återgår man till 

centrala delar och teman i intervjun, för att undersöka deras mening, för att i sin tur återigen 

sätta in de centrala delarna i helheten. (Kvale:1997:51) Hermeneutiken utgår från en viktig 

kunskapskälla, inkännandet eller empatin, som går vid sidan om de fem sinnenas iakttagelser 

och den logiska analysen. Stor fokus läggs på att förstå, inte på att bara begripa intellektuellt. 

(Thurén:2007:94) ”Det handlar om erfarenheter. Den som aldrig själv har blivit förödmjukad 

förstår inte vad förödmjukelse vill säga, den som aldrig utsatts för fara vet inte vad rädsla 

är.” (Thurén:2007:97) 
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URVAL: 

Vi valde att intervjua två tonårsföräldrar samt två tonåringar i olika åldrar. Att valet föll på att 

intervjua personer i olika åldrar beror på att vi ville få fram deras åsikter som myndig 

respektive omyndig tonåring. Vi kom i kontakt med våra intervjupersoner genom bekanta till 

oss båda. Vi bestämde oss även för att anonymisera våra intervjupersoner. Detta för att 

skydda personerna som valt att medverka i vårt arbete. ”Konfidentialitet i forskning betyder 

att privata data som identifierar undersökningspersonerna inte kommer att redovisas.” 

(Kvale:1997:109) Vi har därför valt att tilldela intervjupersonerna med falska namn, detta för 

att vi finner att texten blir mer personlig med namn involverade.  

TILLFÖRLITLIGHET: 

När man utför kvantitativa, induktiva granskningar bör man ha två viktiga saker i åtanke, 

nämligen reliabilitet och validitet. Reliabilitet alltså undersökningens tillförlitlighet innebär att 

de mätningar man gjort är rätt utformade. Opinionsgranskningar bör grundas på ett 

karakteristiskt urval av människor, annars kan tillfälligheter ha en påverkan på resultatet. En 

undersökning har en hög reliabilitet då exempelvis flera människor använder samma metod 

och utifrån den får samma reslutat. Validitet menas med att man enbart granskar det man hade 

tänkt sig och inget annat.  

Eftersom vårt arbete till stor del består utav en observation av våra egna tolkningar kan det 

vara komplicerat att mäta hur pass hög reliabiliteten är. Men eftersom vi också valde att 

intervjua fyra relevanta personer borde reliabiliteten anses högre och mer tillförlitlig. Men 

mycket beror på hur man bedömer och vilket mål man vill uppnå. Eftersom vårt mål var att få 

våra frågeställningar besvarade, vilket vi tycke vi fick, anser vi att vårt projekt lyckats. Vi 

anser även att vi lyckats undersöka det som från början var tänkt och inget annat vilket gör att 

uppsatsen har hög validitet. (Thurén:2007:26-27) 

ETIK: 

De etiska avgörande vi ställdes inför i vår arbetsätt var bland annat i en intervju vi gjorde. 

Eftersom en utav våra intervjupersoner var under arton år och omyndig fick vi kontakta en av 

tonåringens förälder för att få målsmans godkännande. Innan samtliga intervjuer talade vi 

tydligt om vad vi skulle göra och vad materialet skulle användas till. En viktig fråga vi ställde 

till samtliga var om vi kunde få använda deras svar i vårt arbete, samtidigt talade vi om att vi 

hade som avsikt att anonymisera, genom att använda os utav tilldelade namn i uppsatsen. 
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Efter samtliga intervjuer tog också våra intervjupersoner del utav materialet för ett samtycke, 

så att det inte feltolkats. Under observationen mötte vi också en del ungdomar, vilket gjorde 

att vi blev lite konfunderade över hur mycket och vad vi egentligen kunde fråga dem om.  

Vi stötte på en del problem då vi dessvärre inte fick svar från nattvandrarna på våra 

utskickade intervjufrågor. Vi hade som avsikt att använda deras intervjusvar som en bindande 

länk mellan vår deltagande observation samt våra intervjuer med föräldrarna och 

tonåringarna. På grund av ovanstående situation fick vi tänka om rörande analysdelen. Vi 

beslutade oss därför för att skapa en del underrubriker i analysen. Där vi först lyfter fram 

centrala delar ur observationsrapporten för att därefter lyfta fram centrala delar i intervjuerna. 

Därefter kopplas detta ihop med hjälp av våra valda teorier.  

PRESENTATION AV MATERIAL 

Här kommer vi att presentera materialet som vi fick in genom vår deltagande observation 

samt vid våra intervjuer. Vi har valt att bibehålla observationsrapporten väldigt detaljerad då 

vi känner att denna utgör en avgörande del i denna uppsats. Intervjuerna har vi valt att 

sammanställa för att kunna lyfta fram de centrala delarna. Därefter har vi valt att plocka ut 

referat och placera dem i underrubriker för att lättare kunna urskilja likheter samt olikheter.  

DELTAGANDE OBSERVATION HOS NATTVANDRARNA PÅ VALBORGSMÄSSOAFTON 

När mötet började var det nästintill fullt i lokalen. En handfull poliser var på plats och så även 

tullen, knutpunktens väktare, KRIS (kriminellas revansch i samhället) samt Mobila Teamet. 

När all formalia var avklarad inledde gruppledaren med att informera att det är väldigt stökigt 

i Helsingborg, speciellt vid bostadsområdena och i city. Efter en liten kort presentation av hur 

läget såg ut bad han en representant från polisen att komma fram och rapportera vad de hade 

för information.  

Polisen: representanten från polisen var lättsam och skämtade om att valborg är amatörernas 

afton och drar ytterligare några skämt innan han delgav hur situationen såg ut. Han berättade 

att polisen hade väldigt mycket folk i rörelse, även mycket nytt folk som precis blivit klara på 

polishögskolan och som var sugna på att sätta igång och jobba. Han berättade även att det var 

väldigt mycket ungdomar i rörelse in mot centrum för tillfället, speciellt från förorterna som 

Åstorp, Perstorp, Klippan osv. Vi fick information om att det strömmade in ca 300 ungdomar 

från dessa orter och att det ofta är när dessa ungdomar kommer in till city som de spårar ur. 
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De känner sig inte trygga i miljön och det blir oftast för mycket alkohol och sen spårar det ur. 

Polisen vädjade även till oss att hålla utkik efter demonstranter från höger och vänster, 

eftersom denna demonstation skulle äga rum dagen efter. Om vi såg det minsta lilla 

sammandrabbningarna eller antydningar till detta var det viktigt att vi hörde av oss. De bad 

oss även att gå in i bakgator och gränder för att lokalisera högar med stenar eller andra 

eventuella tänkbara vapen. Detsamma gällde att hitta ungdomars spritförråd i buskage och 

liknande.  

Vakterna: representanten berättade om antalet vakter de var inne på centralstationen vilket 

var 8 stycken, varav 2 patrullerade kring på- och avgångarna vid färjorna. Han berättade att de 

upplevde det som väldigt stökigt och att det fullkomligen strömmade in folk från Danmark, 

detta började vid 17.00 tiden.  Han informerade om en incident som de haft på en av båtarna 

under kvällen, det handlade om ca 40 personer som vägrade lämna båten. De ignorerade 

vakterna och fortsatte dricka alkohol. Då fick delar av insatsen bege sig in på båtarna och 

vissa personer fick bäras av båten Tycho Brahe.  

VANDRINGEN:  

När vi kom in på centralstationen såg vi att en stor mängd ungdomar befann sig inne i lokalen. 

Ungdomar som stod med ölburkar, petflaskor och liknande. De stod i små gäng och ljudnivån 

var väldigt hög. Man såg även att rulltrapporna som leder ner från båtarna innehöll fullt med 

ungdomar som precis kommit av färjan. Vädret kan ha spelat en stor roll till varför många 

ungdomar valde att dra sig in mot Knutpunkten. Det var inte speciellt kallt ute, men det blåste 

friskt och det kändes som om regnet inte var långt borta.  

Vi lämnade centralstationen och började vår vandring ner mot tivolit. Klockan var ännu inte 

så mycket, strax innan 21.00 och när vi kom fram till tivolit såg vi att många barnfamiljer var 

kvar, men inte så mycket ungdomar. Vi bestämde att vi skulle röra oss ner mot Gröningen (ett 

område i Helsingborg som ungdomar brukar samlas på). Längre fram möttes vi av en annan 

grupp nattvandrare som förklarade att Gröningen innehöll fler nattvandrare än ungdomar, 

därför beslöt vi oss för att bege oss in mot city igen. Denna gång tog vi Kullagatan tillbaka 

(stora shoppingstråket i Helsingborg). Vi avverkade hela Kullagatan och rörde oss även in 

mot bakgårdar och buskage för att se om vi hittade stenar eller alkoholförråd som polisen 

uppmuntrade oss till. Vi fann en stor byggställning längs med en byggnad på det stora 

shoppingstråket som skulle kunna innebära en viss fara vid demonstrationen den 1 maj. Där 
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var fullt med tegelstenar och lösa fasadbitar som skulle kunna utgöra ett hot. De erfarna inom 

gruppen fastslog att detta skulle rapporteras när vi kom in till kontoret igen.  

Därefter strosade vi rundor en del inne i centrala Helsingborg, gick även förbi två nattklubbar 

som skulle öppna vid 23.00 och som idag hade 18 års gräns. Klockan var då strax innan 22.00 

och vi beslöt oss för att vandra tillbaka samma runda senare under kvällen när uteställena 

hade öppnat. Vi gick tillbaka till centralstationen och stod och iakttog händelserna kring oss. 

Ett fåtal ungdomar kom fram och pratade och startade en diskussion om huruvida sponsorerna 

Stadium, Skandia och E-on, sponsrade nattvandrarna för egen vinning eller för att göra en god 

gärning. Hittills var det den första långvariga kontakt med en ungdom, en del hälsade när de 

såg den röda jackan och ett fåtal ungdomar började klappa händerna medans de skrek att 

nattvandrarna kommer.  

Efter en tid på centralstationen tog vi färjan över till Danmark för att se hur det såg ut på 

Helsingörs gator. De erfarna i gruppen berättade att de åker gratis över båtarna och även att 

kollektivtrafiken står till deras förfogande. Ofta blir busschaufförer, tågkontrollanter och 

liknande väldigt glada när de ser att en nattvandrare ska åka med. De berättade för oss att 

detta vid något tillfälle hade utnyttjats. Personer hade uppmärksammat att ett antal personer 

med nattvandrarnas jackor, regelbundet åkte över med färjorna till Danmark under dagtid. 

Därför hade vakterna rapporterat detta och slutligen kunde man identifiera vilka personer som 

hade utnyttjat jackan för egen vinning. Det poängterades också att detta hände med de gamla 

jackorna, de gula jackorna som tillhörde den äldre organisationen. Man märkte hur irriterat 

det blev när detta kom på tals, och en av gruppmedlemmarna menade att det blir så fel, då de 

försöker visa sig vara goda förebilder för ungdomar, och då uppför man sig inte så.  

Innan vi gick på färjan stod vi och småpratade med ett antal ungdomar för att sedan kliva på 

båten. Inne på båten slog vi oss ned vid ett bord och medan vi satt där kom ett antal vuxna 

personer fram till oss och berättade att de tyckte att vi gjorde ett fantastiskt arbete. Även 

danska personer kom fram och gav positiv feedback till nattvandrarna. Varav en äldre man 

bad oss passa hans väskor medans han gav sig iväg och skulle handla. Det var relativt lite folk 

på båten och vi passade på att ställa några frågor under färden. Vi frågade lite om övergången 

som gjordes i juni 2008 då de skrev avtal med stiftelsen nattvandring.nu. Vi fick berättat för 

oss att den gamla föreningen, som bar gula jackor, ofta förknippades med vakter och att 

ungdomar tyckte att de utgav sig för att vara sådana. Det kunde uppstå väldigt spända 

situationer mellan ungdomarna och nattvandrarna som då var iklädda gula jackor och som då 
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gick under namnet ”Morsor och farsor”. Så när erbjudandet om att gå med i stiftelsen 

nattvandring.nu kom, tvekade de inte en sekund över beslutet. Alla i gruppen höll med om att 

nattvandrarna förändrats till det bättre sedan avtalet. Tidigare hade de varit tvungna att ha en 

ordförande, kassör osv. men eftersom Bengt Ström är anställd av Helsingborg stad, är det inte 

samma regler längre. Nu kan de fokusera helt och hållet på att vara ute bland ungdomar. En 

av gruppmedlemmarna berättar också att det inte behöver vara negativt att ha en ordförande, 

utan att det måste vara någon som agerar spindeln i nätet och som har en övergripande roll i 

arbetet, denna roll har Bengt Ström. Han fungerar som en dirigerare och flera gånger under 

kvällens gång, rapporterar vår grupp via sms in till Bengt om vart vi befinner oss. En medlem 

i gruppen berättade också att alla i vår grupp hade olika politiska åsikter, därefter skojade vi 

om att det kanske var därför de ville lokalisera tegelstenar och liknande för att göra upp inom 

gruppen. Han berättade att det inte var något problem att de tillhörde olika sidor eftersom de 

gick med i nattvandrarna för att finnas tillhands för ungdomarna.  

Vi frågade även om det är många ungdomar som frivilligt kommer fram och pratar med 

nattvandrarna. På den frågan är alla överens om att det är en hel del som gör det. Antingen de 

småpratar om kvällen eller om de frågar om något. De tror att även om det inte sägs rakt ut så 

är det en trygghet att vuxna går rundor i staden och är tillgängliga vid behov. Det förekommer 

också att ungdomar ibland ber nattvandrarna att gå med dem genom obehagliga ställen eller 

att få sällskap hem. De berättar också att det blivit mycket bättre sedan de fick nya jackor och 

inte förknippades med vakter, där märkte de en stor skillnad. Vi frågade lite om ungdomarna 

får en chans att ge feedback på deras arbete och om de utvärderar sitt eget arbete på något sätt. 

Då fick vi veta att det skapats en facebook sida där ungdomar kan gå in och skriva 

kommentarer och liknande. Gruppen har över 1200 medlemmar och detta tycker de visar att 

ungdomarna uppskattar deras arbete. Vi ställde en fråga om de tror att nattvandrarna gynnats 

om fler unga människor ansluter sig till nattvandrarna. Men på den frågan berättade en 

gruppmedlem att det inte går. När de hade de gula jackorna var det så att vissa ungdomar gick 

med. Det slutade i katastrof då det vid ett tillfälle fanns en dispyt mellan två gäng där den ena 

killen gick med i nattvandrarna, en kväll hade nattvandrarna stött ihop med detta gäng varpå 

den unga killen kastat av sig sin nattvandrar jacka och ett slagsmål hade uppstått. De övriga 

medlemmarna i gruppen höll med om att unga ofta inte är mogna till att nattvandra och att det 

uppstår fler problematiska situationer. Vi frågade också hur de agerar om de ser en minderårig 

dricka alkohol, hur de då går tillväga i en sådan situation. De förklarar att det är väldigt olika, 
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de poängterar att de inte har några befogenheter alls i en sådan situation, utan beroende på 

situationen kan de välja att tillkalla polis. Vi frågade om de brukar säga till ungdomen att 

hälla ut spriten eller sluta dricka den, men det avgör var och en berättar en medlem, man får 

känna av situationen.  

Mitt under vårt samtal är det en medpassagerare som kommer fram till oss och berättar att det 

är stökigt uppe vid baren och ber oss att komma dit. Väl framme är det ingen stor 

uppståndelse, som vi föreställt oss, det är en stor grupp ungdomar som sitter i båtens bar. Det 

dricks drinkar och sjungs sånger.  

Vi begav oss ner igen och gjorde oss klara för att gå av i Helsingör. Vi noterade att väldigt 

många ungdomar kom fram till en nattvandrare i vår grupp, vi frågade lite om det och han 

berättade att han varit med så pass länge att många ungdomar känner igen honom. Dessutom 

är han ofta synlig på en fritidsgård i en förort i Helsingborg, där har han lärt känna väldigt 

många ungdomar som ofta kommer fram och hälsar som om han vore en kompis till dem. 

Framme i Danmark regnade det, gatorna var folktomma. Vi vandrade en liten runda in i 

smågator och in på ett torg där ungdomar samlas. Torget visar sig vara avspärrat och det i 

kombination med vädret kan ha varit en bidragande faktor till att det var öde i Danmark. Vi 

gick även förbi en klubb, som Helsingborgs ungdomar brukar besöka, men även denna 

verkade vara öde. Vi vandrade rundor på Danmarks gator i ca 40 minuter innan vi tog färjan 

tillbaka till Helsingborg. Vi valde att åka med Tycho Brahe båten, då nattvandrarna sedan 

tidigare vet att det är en båt som saknar vakter. Vi undrade varför det är så, då berättade de att 

vakter är bemannade beroende på om båten är svensk eller dansk.  

På båten stod vi och pratade med ett gäng ungdomar som berömde oss för vårt arbete. De 

frågade om vi fick betalt för att gå rundor på gatorna och när de fick svaret att de gör det 

frivilligt började de applådera och poängterade att det kändes tryggt att ha nattvandrarna där.  

Tillbaka på centralstationen i Helsingborg stod tullen vid avstigningen med narkotikahund. 

Det framkom att det är väldigt vanligt att ungdomar smugglar över sprit från Danmark. Inne 

på centralstationen hade det kommit ännu mer ungdomar än tidigare. En av de äldre 

nattvandrarna i vår grupp meddelade att han tänkte bege sig hemåt. Det regnade även en del i 

Helsingborg vilket gjorde att alla drog sig in på Knutpunkten. Vi bestämde oss för att gå 

samma runda som tidigare för att se om fler och äldre ungdomar rört sig ner mot tivolit. Men 

väl framme insåg vi att det var en ganska lugn kväll där vädret spelade en stor roll. Vi stod 
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kvar vid tivolit som låg bredvid en nattklubb som också hade öppnat, där hade det samlats 

mycket folk, även vakter och poliser. Tivolit skulle stänga kl 24.00 men många hade redan 

börjar packa ihop sina stånd och karuseller när vi kom fram en halvtimme tidigare. Vi gick 

runt på tivolit innan vi bestämde oss för att gå förbi de andra nattklubbarna som hade öppnat. 

Där stod väldigt mycket folk och när vi gick förbi så hörde man massa rop om att 

nattvandrarna var på plats ifrån kön. Vi vandrade rundor på gatorna och stannade och pratade 

med en del ungdomar som kom fram, det konstaterades från de mer erfarna nattvandrarna att 

det vara en lugn kväll.  

Tillslut gick vi återigen i på centralstationen där det var en massa liv och rörelse. Det låg 

tomma ölburkar och petflaskor och ölflak på golvet. Mycket ungdomar i rörelse och på golvet 

kunde man även se spyor som låg kvar. Vi gick upp till Mc Donalds där det också samlats 

väldigt mycket ungdomar. Där stod vi ett ganska bra tag och studerade ungdomarna ifrån 

ovan. Vi kunde se att vakter och poliser och även andra nattvandrare hade samlats inne på 

Knutpunkten då det blivit klart att detta var den plats ungdomarna valt att samlas på. Vid 

00.30 beslutade vi oss för att gå en sista runda förbi de både klubbarna för att kolla av läget. 

Det var fortfarande väldigt mycket folk i köerna och vid Seven eleven hade det inträffat något 

så poliserna hade spärrat av vägen och det stod pikébussar och civilpoliser med full 

uttryckning. Även denna runda blev lugn och det hände inte speciellt mycket förutom att en 

kille satt utanför centralstationen och hade fått i sig allt för mycket alkohol. Hans kompisar 

berättade att det var första gången han drack alkohol och att det blivit för mycket för hans del. 

Vi fick hjälpa honom att sitta upp och vi pratade även med killens kompisar som redan hade 

ringt till killens bror som var på väg. Han var väldigt glad att ha oss där och berättade för oss 

att han hade druckit för mycket. När killens bror kom tackade även han oss för att vi stannat 

kvar och sett till att han fått i sig lite vatten. 

 Därefter beslutade vi oss för att gå tillbaka till samlingsplatsen och se vad de andra hade haft 

för sig och köra en liten avslutning. Tillbaka till nattvandrarnas kontor satt där ett stort antal 

människor som fikade och pratade om kvällen. Bengt frågade oss om vår upplevelse och sa att 

vi mer än gärna var välkomna tillbaka för att gå fler vandringar. Framförallt vid studenten och 

högstadiets skolavslutning behövde de mer folk. Det sista vi gjorde var att få våra 

gruppmedlemmars e-post adresser där vi frågade om vi kunde skicka några intervju frågor.  

Alla ville väldigt gärna ställa upp och det verkade som om de tyckte att det var intressant och 
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kul att vi valt att skriva vår uppsats om just nattvandrarna. När vi tackat för oss och lämnat 

tillbaka jackorna begav vi oss återigen ut i valborgsfirandet för att bege oss hemåt.  

INTERVJUERNA:  

INTERVJU MED KARIN: 

Föräldrarollen under tonåren: 

Tonårsföräldern som är en mamma och som vi valt att kalla för Karin, upplever att hon har en 

bra kontakt med sin tonåring. Hon berättar att hon upplever en genuin ärlighet, samtidigt är 

hon väl medveten om att det sker saker utanför hennes vetskap. Men detta är inget som oroar 

henne speciellt mycket,”Samtidigt känner jag att om det var något som mina barn gör som är 

helt fel så kommer de till mig och berättar det om det inte är något de reder ut på egen hand”. 

Skillnaden i relationen till sin tonåring nu och när denne var mindre är att nu upplever 

intervjupersonen att det kan ske en diskussion mellan dem. Målet är ansvar under uppsikt, 

vilket intervjupersonen berättar att det alltid varit, men när barnen var mindre skedde det 

under andra omständigheter. Intervjupersonen menar att även om hon har en relativt öppen 

relation till sina barn så ska ingen glömma vem som är den vuxna. ”Vi försöker alltid stå fast 

vid att vi är föräldrar, föräldrarollen finns ju där alltid, men man kan vara det på många 

olika sätt”  

När vi börjar samtala om alkohol och rökning medger intervjupersonen att man nog aldrig kan 

ha riktig koll på det. De har som ambition att skapa en trygg relation mellan alkohol och 

ungdom, det har därför hänt att deras tonåring fått smaka alkohol hemma. ”För att de ska 

känna sig mer trygga med det och veta hur man ska och inte ska dricka.”  

På frågan om vad deras barn gör under kvällar och helger anser intervjupersonen att de har 

bra koll. ”Vet jag det? Ja till stor del gör jag nog det.” Hon upplever att de har en ganska 

öppen atmosfär hemma och därför känner hon att hon vet vilka hennes barn umgås med. 

Många av barnens kompisar har även varit med sen barnsben. En annan anledning till att de 

känner att de har bra koll är att de ofta får åka och hämta barnen när de varit i staden eller på 

disco. Hon är fortfarande medveten om att i tonåren hör det till att bryta mot lite regler,”Sen 

händer det säkert att de inte alltid är ärliga men det hör väl till tonåren och utvecklingen.”  

Synpunkter och åsikter om nattvandrarna: 
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Intervjupersonen visste mycket väl vad nattvandrarna var och vad de gör för något. Frivilliga 

vuxna som syns i staden och som finns till hands. ”Frivilliga vuxna, de går ju inte direkt runt 

med pekpinnar och säger fy, utan de hjälper väl till där det behövs.” Intervjupersonen tycker 

att det är bra att nattvandrarna finns, hon påpekar att de måste ha en viss lugnande inverkan. 

Hon resonerar att det finns olika typer av ungdomar, de som är ”jättesäkra” men sen finns det 

även de som är mindre säkra. För de mindre säkra ungdomarna tror hon att det är en trygghet 

att ha vuxna människor tillgängliga. Även om hon tycker att nattvandrarna är bra, anser hon 

att det är tråkigt att de behövs. ”Att samhället har utvecklats så att det är nödvändigt, sen 

kanske det har varit så länge men att det framgått mer nu på senare tid att de behövs.”  

På frågan om hon tror att hennes barn uppskattar nattvandrarna tror hon att de gör det. Hon 

poängterar att det kan hända mycket i Helsingborg om kvällarna, allt från fulla kompisar till 

slagsmål och rån. Säkerheten att ha en vuxen till hands är något som hon tror att många 

ungdomar gillar men inte erkänner. Men hon tror även att några ungdomar kan känna att de 

lägger sig i deras privatliv. Här lyfter intervjupersonen fram att nattvandrarna kanske inte 

informerar tillräckligt. Hon anser att de borde vara ute på skolor och berätta vad den röda 

jackan står för och vad deras roll går ut på. ”Den informationen tycker jag att de inte gör, så 

att ungdomarna vet att de inte har en fördömande uppgift snarare en hjälpande.” 

Intervjupersonen berättar att hon tycker att det är nattvandrarnas ansvar att få ut informationen 

och ingen annans. Andra problematiska situationer som intervjupersonen tror kan uppstå 

mellan nattvandrare och ungdomar är att ungdomarna kan uppleva att nattvandrarna inte ska 

lägga sig i eftersom de inte är deras föräldrar. Återigen pekar intervjupersonen på bristfällig 

information. ”Informationen måste gå ut mycket bättre och det ska inte ske i form av 

papperslappar eller liknande utan i direkt kontakt.” Hon anser att skolor och nattvandrare 

borde anordna informationstillfälle för ungdomar och att det borde vara närvaroplikt vid 

dessa, samma information ska även nå ut till föräldrarna men detta kan ske i pappersformat då 

det kan vara svårt att samla ihop alla föräldrar. Intervjupersonen berättar att hennes erfarenhet 

av föräldraras engagemang är att de som inte behöver informationen är ofta de som närvarar 

för att få den. ”Jag har många gånger hört åsikter hos andra föräldrar som, vem är dem för 

att hålla koll på mitt barn, men då känner man ju lite såhär att ja men gör det själv då.”  

Intervjupersonen beundrar nattvandrarnas arbete och tycker att de gör en bra insats, men hon 

vet inte om det är något som borde ändras i deras arbetssätt. ”Jag är ju inte så insatt i det så 

vet inte om det är något som bör ändras, däremot tycker jag att de gör ett bra jobb.” På 
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frågan om hon själv skulle tänka sig att nattvandra svarar hon ja. Men hon lyfter även fram 

vikten vid att inte båda föräldrar i en familj bör göra det samtidigt. En förälder bör vara 

tillgänglig som just förälder och inget annat. ”Allt förlorar ju sin poäng om det bara är en 

klick med vuxna som precis har släppt iväg sina egna barn och bara är ute för att övervaka.” 

Intervjupersonen berättar att hon skulle uppskatta om en nattvandrare sagt till hennes barn att 

inte dricka alkohol på offentlig plats. Hon menar att hon som mamma aldrig får reda på det 

ändå, om det inte är så att barnet berättar att en nattvandrare sagt till honom/henne. Hon är 

däremot kluven på frågan om hon skulle vilja att någon kontakta henne om hennes barn 

druckit alkohol. Hon berättar att om barnet är grovt berusat så är det självklart att man vill ha 

hem barnet som förälder, men samtidigt vet man aldrig hur familjen reagerar. ”Det där är 

jättesvårt, de vet ju aldrig hur familjen reagerar om man dumpar av en dynrak tonårig vid 

dörren, om de reagerar negativt vill man kanske inte vara delaktig i det men sen vill man ju 

inte vara delaktig i vad som kan ske om man inte ingriper, så det är svårt.”  

Intervjupersonen tvekar en lång stund på frågan om hon tror att nattvandrarna hjälper till att 

minska ungdomsbrottsligheten i Helsingborg. Hon menar att det kan vara både provocerande 

och oprovocerade. ”Det finns alltid den här gruppen som kan tycka att det inte är värt det för 

de kan bli påkomna, men och andra sidan finns det säkert den gruppen som ser det som en 

utmaning att kunna gå i land med det trots risken.” Hon resonerar länge innan hon kommer 

fram till att nattvandrarna nog kan bidra och minska ungdomsbrottsligheten. ”Får man en 

grupp att fega ur så har man ändå vunnit för då är det en grupp mindre som gör det.” När 

frågan om det finns andra resurser som kan leda till minskad ungdomsbrottslighet ställs, 

tvekar hon inte länge. Fritidsgårdar som är bemannade och som är öppna när barnen är lediga. 

Intervjupersonen tycker att man ska ge fritidsledarna en status att de behöver få lön för deras 

arbete. Men hon poängterar också att arbetet bör börja långt innan fritidsgårdar. ”Har man 

inte föräldrar som engagerar sig eller om man inte spelar fotboll, är med i scouterna eller 

annat, ja då är man ganska ensam.” Intervjupersonen menar att det måste finnas fler 

alternativ till ungdomarna och inte bara i city utan även i förorterna, hon lyfter fram att alla 

föräldrar inte har råd eller tid att köra sina barn hejvilt i hela staden. ”Det måste finnas fler 

alternativ till ungdomar, det finns ju så många husliga resurser att tillgå för att skapa 

aktiviteter. Det finns säkert många vuxna som i sitt eget intresse hade kunnat och velat skapa 

något, men det är ofta svårt att få igenom.”  
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INTERVJU MED EVA: 

Föräldrarollen under tonåren: 

Mamman som vi valt att kalla Eva, upplevde att hennes kontakt med dottern var hyfsat god 

med tanke på omständigheterna, det vill säga dotterns ålder. Det mamman upplevde sedan 

tidigare var att hennes tonåring numera var instängd på rummet och ägnade mycket tid åt sina 

vänner, via datorn och telefonen, och inte lika mycket med sin mamma. Hon tycktes också ha 

en ganska klar inblick i hur mycket alkohol dottern förbrukade, men säger att ”Ja, man kan 

aldrig säga aldrig”. Även när det gällde vad dottern gjorde på kvällar och helger och vem hon 

umgicks med verkar hon också klar över det mesta.  

Synpunkter och åsikter om nattvandrarna: 

När frågan om nattvandrarna ställdes visste hon ungefär vad dem sysslade med ”Mm, vandrar 

på natten för att fånga upp ungdomar som kanske hänger nere i stan t.ex. Knutpunkten.” Som 

en beskyddande mamma tyckte hon givetvis att nattvandrarna gjorde ett bra arbete och 

uttryckte sig såhär ”Absolut, det är behjärtansvärt” Hon tyckte inte heller att nattvandrarna 

lägger sig i ungdomarnas privatliv för mycket, då det inte är lagligt för dem att bruka alkohol. 

Hon trodde inte heller att det var omöjligt att problem mellan ungdomar och nattvandrare kan 

uppstå ”Tonåringar kan bli väldigt aggressiva när de druckit”. Hon hade inget förslag till 

förbättring i nattvandrarnas arbete då hon inte ansåg sig vara tillräckligt insatt. Hon berättade 

att hon kunde tänka sig att nattvandra vid något tillfälle.  Hon svarade med ett kort ”ja” på 

frågan om hon ville att nattvandrare skulle kontakta henne om dottern var onykter och 

brukade alkohol. Hon trodde inte riktigt att nattvandrarnas arbete skulle bidra till en minskad 

ungdomsbrottslighet, men däremot till att ungdomarna skulle få snabbare vård vid behov och 

exempelvis skyddas från att utnyttjas och rånas. Hon tyckte absolut att det behövdes fler 

resurser för en minskad ungdomsbrottslighet, ”Ja, till exempel fler närvarande poliser. Det är 

för stor acceptans i samhället idag”.  

INTERVJU MED SOFIE: 

Relationen med föräldrarna under tonåren: 

Tonåringen som är en kvinna och som vi valt att kalla Sofie, tycker att relationen och 

kontakten till sina föräldrar är väldigt bra även nu under tonåren. Hon känner att hon kan prata 

om det mesta med sina föräldrar. Hon har trots det märkt av en skillnad i relationen till sina 
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föräldrar när hon kom upp i tonåren. ”Ja med min mamma, vi har fått en bättre relation 

faktiskt. Jag känner att jag kan prata med henne om allting. Min pappa har jag nog samma 

relation till som när jag var mindre.” Intervjupersonen poängterar själv att hon tror att det är 

ganska ovanligt att man kommer närmare sina föräldrar under tonåren och hon berättar att 

majoriteten av hennes kompisar inte har det så. På frågan om hennes föräldrar känner till om 

hon dricker eller röker svarar hon att det både vet och inte vet. Alkoholen känner de till men 

inte hennes rökning. ”De vet nog egentligen om det, men vi låtsas som ingenting, det är lite så 

tassandes på tå.” Tack vare den goda relationen till sina föräldrar berättar hon alltid om sina 

planer under kvällar och helger. Intervjupersonen berättar även att de har bra koll på vilka hon 

umgås med. ”De känner till alla jag umgås med tror jag, det är ju ingen hemlighet, de är 

mina vänner.” 

Synpunkter och åsikter om nattvandrarna: 

Intervjupersonen är inte helt säker på vad nattvandrarna är för något eller vad de gör. ”Emm 

jag har nog en liten aning men jag vet nog inte allt kan jag tänka mig. Jag tror att de går runt 

på stan och förhindrar bråk, ja kanske hjälper till om någon druckit för mycket.” Trots att 

intervjupersonen inte är helt insatt i nattvandrarna tycker hon att det är bra att de finns. Hon 

menar att det ger en trygghet och att det är bra med någon som man kan prata med om något 

har hänt eller om någon bråkar och liknande. Intervjupersonen uppskattar att de går på 

Helsingborgs gator men berättar att hon själv aldrig har pratat med en nattvandrare. ”Jag tror 

jag sett en sån en gång bara, dem är nog ute för sällan för att göra någon nytta tror jag.”  

På frågan om hon tycker att organisationer som nattvandrarna lägger sig i ungdomars privatliv 

svarar intervjupersonen nej. Hon har aldrig varit med om det och inte heller hört det från sina 

kompisar. ”Dom lägger väl sig inte i riktigt, dem är väl bara där?” 

Intervjupersonen tror att det kan uppstå problematiska situationer mellan nattvandrare och 

ungdomar om ungdomarna är fulla och kanske inte tänker på nattvandrarnas goda syfte. Men 

hon tror även att ungdomarna kan bli sura om de lägger sig i för mycket och tillrättavisar dem. 

Hon vet inte vad som skulle kunna förbättras i nattvandrarnas arbete eftersom hon aldrig 

hamnat i en situation där hon fått erfara hur de arbetar. Intervjupersonen skulle inte heller 

uppskatta om nattvandrarna säger till hennes föräldrar om hon druckit alkohol på offentlig 

plats. ”Hehe nej, eller uppskattat, nej det hade jag inte gjort, de ska väl inte lägga sig i om 
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jag är myndig, det får dem väl inte ens göra?” Däremot berättar intervjupersonen att hon 

skulle uppskatta om någon kontaktat hennes föräldrar om hon blivit allt för full.  

På frågan om hon tror att nattvandrarna hjälper till att minska ungdomsbrottsligheten i 

Helsingborg tvekar hon en aning. Hon tror inte att de har så stor påverkan på 

ungdomsbrottsligheten. ”Nej det har jag svårt att tänka mig, det skulle vara om någon bråkar 

och det blir slagsmål så kanske de hoppar in där, men det kan ju vilken människa som helst 

göra ju.” Hon tror snarare att om något skulle kunna minska brottsligheten i Helsingborg så 

skulle det vara fler patrullerande poliser istället. Hon poängterar att det är en väldigt svår 

fråga eftersom det redan finns mycket vakter och poliser ute om helgerna. ”Det är svårt det, 

det finns ju vakter, poliser och massa annat ute, men det finns ju alltid bråk och slagsmål 

ändå. Folk borde kanske sluta knarka och råsupa istället?”  

INTERVJU MED OSCAR: 

Relationen med föräldrarna under tonåren: 

Killen, som vi valt att kalla Oscar, bodde tillsammans med sin mamma och upplevde därför 

att han hade bättre kontakt med henne, men påpekade att telefonkontakten med pappan var 

ganska bra. Han trodde att hans mamma och pappa hade hyfsad koll på att han brukade 

alkohol, men kanske inte när och hur mycket. Hans mamma tycks delvis ha koll på vilka han 

umgås med och vart dem brukar befinna sig men kanske inte vad dem gör hela tiden.  

Synpunkter och åsikter om nattvandrarna: 

Han visste vad nattvandrarna gjorde och tyckte för mesta att det var något bra,”Ja, det känns 

väl tryggt när det gäller bråk och sånt. Men det är kanske inte så kul om dem förstör 

festerna.” Men ibland tycker han att dem pratar för mycket och lägger sig i, det tycker han 

inte är så kul. Även han trodde att det kunde uppstå problematiska situationer mellan 

ungdomar och nattvandrare, men det är inget han kände till eller upplevt. Han svarade snabbt 

på frågan om han skulle ha uppskattat om hans föräldrar nattvandrat, ”Nä, det hade varit 

pinsamt, jag har inte lust att dem ska vara ute och jaga folk på nätterna” Han svarade 

bestämt på att han inte ville att nattvandrarna skulle kontakta hans föräldrar om han brukat 

alkohol, ”Nä, för jag vill inte att dem ska veta det”. Han trodde att nattvandrarna skulle kunna 

minska ungdomsbrottsligheten, ”Ja, dem minskar i alla fall bråken för att dem syns, dem är ju 

som små poliser.” Även han tyckte att det behövdes fler resurser idag, i form av poliser. 
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SOCIOLOGISK ANALYS 

OBSERVATIONEN: 

För att kunna få fram en central kärna i vår analys har vi valt att lyfta fram vissa referat från 

vår omfattande observation med nattvandrarna. Dessa referat kommer i denna analys kopplas 

samman med våra intervjuer samt teorier.  

Insikten om att fler organisationer är involverade i nattvandrarnas arbete blev tydligt under 

informationsmötet som hölls innan nattvandringen började. ”En handfull poliser var på plats 

och så även tullen, knutpunktens väktare, KRIS (kriminellas revansch i samhället) samt 

mobila teamet.” (Ur observation) Att en stor del av Sveriges institutioner inriktar sin 

verksamhet på ungdomar är ingen tillfällighet. Ungdomar anses vara en grupp som ställer till 

med en del problem därför de saknar informell kontroll. (Sarnecki:2003:312- 313) ”Där den 

informella kontrollen sker inom familjekretsen, grannskapet, kamrater osv.” 

(Sarnecki:2003:303) Vi anser att nattvandrarnas ambition inte är att ha kontroll över 

ungdomarna, likt en institution, utan att de ska fungera som ett komplement till den påstådda 

avsaknaden av informell kontroll inom familjen och grannskapet.  

Samhällets fallenhet att övervaka tonåringar har reducerats mer än kontrollen över de andra 

åldersgrupperna. Detta torde vara en orsak till att brottsligheten i dessa grupper har tilltagit 

mest, orsaken beror på att samhället har genomgått en strukturomvandling, inte minst på 

arbetsmarknaden. (Sarnecki:2003:304) Även om vi anser att arbetsmarknaden och 

förändringarna inom denna har lett till att samhället utvecklats och förändrats tycker inte vi att 

kontrollen över just ungdomar har minskat mer än i de andra åldersgrupperna. Utvecklingen 

behöver dessutom inte enbart vara negativ. Det är idag inte ovanligt att samhällsdebattörerna 

fokuserar på förändringar av den interna kontrollen i form av normupplösningar. Men det är 

även ytterst viktigt att fokusera på omställningar inom den externa kontrollen. En bra kontroll, 

både formell och informell är en betydelsefull förutsättning för en stark intern kontroll. 

(Sarnecki:2003:304) Vi tror likt Sarnecki att det inte räcker med att fokusera på enbart den 

interna kontrollen, utan även se hur den externa kontrollen påverkar individen. En bra balans 

mellan extern samt intern kontroll tror vi är det ultimata för individer och då framförallt 

ungdomar. Som ett resultat av avsaknad av informell kontroll satsar institutioner så som 

socialtjänsten, polisen och kommunernas förvaltningar på ungdomar för att kompensera 

bortfallet av informell kontroll. (Sarnecki:2003:312- 313) ”Minskning av kontroll kan utöver 
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ökningen av brottstillfällen ses som en bidragande faktor till ökningen av brottslighet, i 

synnerlighet bland unga människor.” (Sarnecki:2003:304) 

Informationen om att det var stökigt på Helsingborgs gator framgick tydligt av 

representanterna, då framförallt i city och i bostadsområdena. ”Representanten från polisen 

var lättsam och skämtade om att valborg är amatörernas afton och drar ytterligare några 

skämt innan han delgav hur situationen såg ut.” (Ur observation) En annan fundering vi har 

rörande kontroll är att om denna blir för stark för individen, kan kontrollen leda till oönskade 

effekter och snarare locka individen till att gå emot de som utövar kontrollen.  

Polisen delgav också att det strömmade in hundratals ungdomar från förorterna och att det 

ofta är dessa ungdomar som spårar ur, som ett resultat av för mycket alkohol och otrygghet i 

stadsmiljön. I förorterna eller i de mindre folktäta bostadsområdena är det lättare för 

ungdomarna att stöta på bekanta vuxna. Denna risk kan leda till att friheterna att bryta mot 

normerna blir avsevärt mindre. Det är dessutom ofta lättare för en vuxen bekant att 

tillrättavisa ungdomar som bryter mot normerna då det redan finns en etablerad konakt mellan 

dem. ”Bara vetskapen om risken att stöta på människor som på något vis är involverade i 

samma nätverk som en själv eller som sina närmaste gör ofta att en person avstår från att 

begå avvikande handlingar.” (Sarnecki:2003:306) 

Skillnaderna mellan att vara bosatt i de mer tätbefolkade områdena och på en landsort är 

påtagliga. Den kommersiella världen är ofta inte lika påtaglig på en landsort, tempot är ofta 

lugnare vilket gör att vuxna ofta ägnar mer tid till sina barn. (Hamilton:2004:62) Vi har 

funderingar kring ifall nattvandrarna har som avsikt att uppnå denna lantorts relation mellan 

ungdomar och nattvandrare. Där de är ute efter att synas och skapa kontakter, då det blir 

lättare att tillrättavisa ungdomen om denne gör något fel. Hamiltons resonemang att det är 

idylliskt för ungdomar att vara bosatta på en landsort då detta leder till mer kontakt med 

föräldrarna är något vi ställer oss kritiska till. Tempot må vara lugnare, men föräldrarna till 

barn i landsorter är förmodligen också arbetande föräldrar vilket borde resultera i samma 

förutsättningar till umgänge med sina barn som föräldrar från city. Vi är väl medvetna om att 

det säkerligen var ett lugnare tempo förr i avseende att föräldrarna hade mer tid att ägna till 

sina barn, men samhällsutvecklingen har även förändrat förhållandena på landsorterna.  

Under denna Valborg var det inte bara ungdomarna som stod i nattvandrarnas fokus, utan 

även att oskadliggöra gatorna för demonstranterna till nästkommande dag. Detta på 
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uppmaning av polisen som bad om en rapportering vid sammandrabbningar eller vid 

eventuella vapen i form av tegelstenar och dylikt. Nattvandrarna uppmanades därför att i 

samband med jakten på ungdomars spritförråd även gå in i bakgator för att lokalisera 

eventuella vapen. Detta skulle kunna vara en åtgärd som grundar sig i avsaknaden av kontroll. 

En urholkning av kontrollen kan resultera i ett hot mot den befintliga samhällsordningen. 

Därför måste samhället vidta åtgärder för att sätta stopp för en sådan utveckling. 

(Sarnecki:2003:311) Detta ledde till en del funderingar hos oss rörande nattvandrarnas syfte 

och arbetssätt. Vi kände att deras syfte med att endast finnas till för ungdomarna gick om intet 

då andra faktorer och syften blandades in. Om man ska vara brysk, kan vi känna att man i 

denna situation utnyttjade det ideella arbetssättet för att få två arbetsuppgifter lösta under 

samma kväll.  

Ett annat orosmoment var att hundratals ungdomar strömmade in från Danmark till 

Helsingborg vilket hade resulterat i en incident där ca 40 ungdomar hade fått bäras av båten 

då de vägrat lämna denna. ”De ignorerade vakterna och fortsatte att dricka alkohol. Då fick 

delar av insatsen bege sig in på båtarna och vissa personer fick bäras av båten Tycho 

Brahe.”  (Ur observation) Det är i dagens samhälle inte vanligt att vuxna introducerar unga 

människor i brottens banor. Istället sker denna inlärning av avvikande beteende inom 

kamratkretsen. Det är inte heller ovanligt att det är inom denna krets som ungdomar lär sig att 

skapa positiva attityder och värderingar till brottslighet. (Sarnecki:2003:309) Situationen på 

båten tycker vi påvisar att kamrater har stor inverkan på varandra. Är man ett kompisgäng så 

tror vi att det är vanligt att man följer med i strömmen även om detta leder till att man bryter 

mot en del normer i samhället.  Detta är ett tecken på att den horisontella kontrollen har dels 

förändrats men framförallt ökat. Med horisontell kontroll syftar man på den kontroll som sker 

mellan unga människor som tillhör samma generation. Kontrollen mellan ungdomar nyttjas av 

att de utgör en specifik grupp i vårt samhälle där de inte anses vara vare sig vuxna eller barn. 

Förlängningen av ungdomstiden gör att fler ungdomar kategoriseras in under denna grupp. 

Länkarna som binder samman gruppen förstärks genom skolsystemet, då de tillhör samma 

årskull, går i samma klass och därför utgör en naturlig enhet. ”Identiteten i denna grupp 

förstärks av kommersiella och andra krafter, exempelvis ungdomsmode, musiksmak samt det 

politiska livets indelning i vuxen- och ungdomsorganisationer.” (Sarnecki:2003:308) 

Sammanfattningsvis kan man formulera sig som så att arbetsgemenskapen mellan vuxna och 

unga har ersatts av skol- och fritidsgemenskapen mellan unga. (Sarnecki:2003:308) 
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Man kan tänka sig att inom dessa kamratkretsar har det upprättats egna normer och 

värderingar som kan vara svåra för en enskild medlem att bryta. Det kan vara svårt för en 

individ som är djupt involverad i en viss aktivitet eller i en gemenskap och i denna bildat 

lojalitet och normer, att begå en normöverträdelse inom denna gemenskap. 

(Sarnecki:2003:302) Det är därför möjligt att upprätthålla dessa normer även om övriga 

samhället anser att de är avvikande.  

När vandringen börjat var centralstationen den centrala platsen för ungdomarna. De stod i 

grupperingar med synliga ölburkar, petflaskor och liknande. Ljudnivån var väldigt hög och 

mycket folk strömmade in från Danmark. Enligt Hamilton har tonåringarna blivit mer vuxna 

och dricker därför mer alkohol än förr. ”Tonåringar blir mer vuxna, under nittiotalet har 

tonåringar ändrat sina alkoholvanor, de dricker mer sprit.” (Hamilton: 2004:48–49) Att 

ungdomar dricker mer alkohol idag kan man spekulera kring, vi tror däremot att ungdomar 

dricker på ett annat sätt idag än vad man gjorde förr. Vi upplever att det till viss del är mer 

accepterat idag, kanske nästan så att man förväntar sig att ungdomar ska dricka alkohol. 

Denna fundering bekräftades även av våra intervjuer med tonårsföräldrarna som vi kommer 

att nämna senare i detta avsnitt.  En tolkning kan vara att de unga blir vuxna i förtid på grund 

av sin brottslighet, man skulle kunna vända på det och se förklaringen som att de kanske 

begår brott för att de blivit vuxna för tidigt. (Hamilton: 2004:48–49) 

Vidare rörde sig gruppen ner mot tivolit men då klockan inte hunnit bli så mycket var 

majoriteten där barnfamiljer. Beslutet togs då att gruppen skulle bege sig vidare till 

Gröningen, där ofta ungdomar samlas. Då gruppen fick information om att Gröningen 

innehöll fler nattvandrare än ungdomar beslöt sig gruppen för att vända tillbaka mot city igen. 

”Vi avverkade hela Kullagatan och rörde oss även in mot bakgårdar och buskage för att se 

om vi hittade stenar eller alkoholförråd som polisen uppmuntrade oss till.” (Ur observation) 

Gruppen fann eventuella faror som de erfarna nattvandrarna beslutade sig för att rapportera 

senare under kvällen. ”Det var fullt med tegelstenar och lösa fasadbitar som skulle kunna 

utgöra ett hot.” (Ur observation) Den första riktiga kontakten med en ungdom var en 

diskussion kring nattvandrarnas sponsorer. Fram till dess hade endast kontakten med 

ungdomar varit de som skrek och applåderade när de såg nattvandrarnas röda jacka.  

Då gruppen tidigare såg att många ungdomar strömmade till från Danmark togs beslutet att ta 

båtarna över sundet för att kontrollera situationen där. Väl framme i Danmark kunde gruppen 

snabbt konstatera att torgen och gatorna var folktomma. Kombinationen av dåligt väder och 
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avspärrade torg torde vara en anledning till detta. Resvägarna från och till Danmark var mer 

givande då gruppen fick ytterligare kontakt med både ungdomar och vuxna som berömde 

deras arbete. ”De frågade om vi fick betalt för att gå rundor på gatorna och när de fick svaret 

att de gör det frivilligt började de applådera och poängterade att det kändes tryggt att ha 

nattvandrarna där.” (Ur observation) Även vuxna, både danska och svenska, kom fram och 

berömde nattvandrarna och deras arbete. Vi fick intrycket av att många uppskattar 

nattvandrarnas arbete, unga som äldre. Det framgick även att många ungdomar är nyfikna på 

nattvandrarna genom att de kom fram och frågade om olika saker. Att vuxna ska figurera som 

positiva förebilder är något som Hamilton anser är mycket viktigt. Han resonerar att vid ung 

ålder lär man sig fort att upprepa beteenden, inte enbart de positiva utan i allra högsta grad 

även de negativa. Avsaknaden av vuxna förebilder kan leda till att barnen själva finner 

lösningar på sina problem som inte alltid resulterar i ett lyckat resultat. (Hamilton: 2004:85–

86) Vi tror att det är viktigt för ungdomar att ha vuxna som förebilder. Men kanske då 

framförallt vuxna som står ungdomen nära. Annars tror vi att det är lätt hänt att ungdomen 

känner att utomstående vuxna lägger sig i deras liv. Vissa uppskattar säker även de 

utomståendes roll, men förmodligen inte alla.  

En bidragande faktor till att resorna över sundet var gynnande var då en medpassagerare 

anade oråd och stökigheter på båtens bar, denne tvekade inte utan tillkallade nattvandrarna 

omedelbart. Det visade sig dock att det inte var något märkvärdigt, utan mycket ungdomar 

som satt i baren och sjöng sånger.  

Tillbaka på centralstationen i Helsingborg stod tullen vid avstigningen med narkotikahund. 

Det framkom att det är väldigt vanligt att ungdomar smugglar över sprit från Danmark. 

Regnet hade även nått Helsingborg vilket resulterade i att Knutpunkten var rikligt befolkat. 

”Vi bestämde oss för att gå samma runda som tidigare för att se om fler och äldre ungdomar 

rört sig ner mot tivolit. Men väl framme insåg vi att det var en ganska lugn kväll där vädret 

spelade en stor roll.” (Ur observation) Gruppen strosade rundor på gatorna och passerade 

nattklubbarna vid upprepade tillfällen. Det skedde även en del kontakt mellan nattvandrarna 

och ungdomar, men även de erfarna nattvandrarna konstaterade att kvällen var lugn. Därför 

beslöt gruppen att återvända till centralstationen där det fortfarande var mycket liv och 

rörelse. ”Det låg tomma ölburkar och petflaskor och ölflak på golvet. Mycket ungdomar i 

rörelse och på golvet kunde man även se spyor som låg kvar.” (Ur observation)  
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Sista rundan genom Helsingborgs gator skedde en bra bit efter midnatt, denna blev likt de 

andra lugn och händelselös, med undantag från en ungdom som fått i sig för mycket alkohol. 

Gruppen fick hjälpa killen genom att hålla upp honom så att han inte föll omkull, det framgick 

från killens kompisar att en närstående var kontaktad och på väg. Gruppen beslöt sig för att 

dröja kvar tills killen blev omhändertagen. ”Han var väldigt glad att ha oss där och berättade 

för oss att han hade druckit för mycket. När killens bror kom tackade även han oss för att vi 

stannat kvar och sett till att han fått i sig lite vatten.”(Ur observation) Det kan vara riskabelt 

att i ung ålder drabbas av för många påfrestningar som leder till att kontrollsystemet 

havererar. Om detta sker mår individen dåligt och försöker med alla mål och medel att vinna 

tillbaka kontrollen. Om man finner ett sätt som fungerar som nödlösning och vid upprepade 

tillfällen praktiserar detta, börjar detta nödlösningssystem fungera automatiskt. Exempel på 

sådana nödlösningar kan vara alkohol. Så länge man använder sig av detta falska 

kontrollsystem blir man aldrig bättre vilket kan resultera i ångest. ”Ångest kan också 

uppkomma som ett resultat av frihet utan gränser, vilket är en av de värsta sakerna man kan 

utsätta sitt barn för. Ångesten uppkommer i att barnet hela tiden måste söka efter sina 

gränser.” (Sarnecki: 2003:302) 

Under nattvandringen ställdes en del frågor till de erfarna i gruppen. Frågor dels rörande 

avtalet som tecknades med stiftelsen nattvandring.nu som skedde under 2008, men även andra 

frågor rörande deras arbetssätt och ungdomar. De delgav att det fanns en del problem i 

nattvandrarna då de bar gula jackor, innan de gick med i det nya avtalet. ”Det kunde uppstå 

väldigt spända situationer mellan ungdomarna och nattvandrarna som då var iklädda gula 

jackor och som då gick under namnet ”Morsor och farsor”. (Ur observation) En orsak till 

detta var att de ofta förknippades med att vara väktare, då de gula jackorna påminde om 

sådana. Gruppen var överens om att den nya organisationen var bättre och att nattvandrarna 

förändrats då gruppledaren är anställd av Helsingborgs stad. Detta har lett till att mer tid och 

fokus läggs på ungdomarna. Gruppledaren fungerar som spindeln i nätet och gruppen 

rapporterar via sms in till denna om gruppens planer. Nattvandrarnas byte från de gula 

jackorna till de röda tror vi gynnade dem ofantligt. Att ungdomarna inte längre associerar 

nattvandrarna med väktare är viktigt för föreningen. Vi tror även att detta leder till att fler 

ungdomar accepterar nattvandrarna, då de inte ger uttrycket av att utge sig för att vara något 

som de inte är.  
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Att nattvandrarna uppskattas av ungdomar är alla i gruppen överens om, de tycker att det 

bevisas då ungdomar frivilligt kommer fram för att prata med dem. Även detta har blivit 

bättre då de bytte ut de gula jackorna.”De tror att även om det inte sägs rakt ut så är det en 

trygghet att vuxna går rundor i staden och är tillgängliga vid behov. Det förekommer också 

att ungdomar ibland ber nattvandrarna att gå med dem genom obehagliga ställen eller att få 

sällskap hem.” (Ur observation) De har skapat en sida om nattvandrarna på internetsajten 

facebook, där ungdomarna ska kunna ge feedback på deras arbetssätt. Gruppen har över 1200 

medlemmar och detta menar gruppmedlemmarna påvisar att ungdomarna uppskattar deras 

arbete.  Att ungdomar inte går med och nattvandrar beror på att detta vid tidigare tillfällen 

slutat i katastrof. ”Det slutade i katastrof då det vid ett tillfälle fanns en dispyt mellan två 

gäng där den ena killen gick med i nattvandrarna, en kväll hade nattvandrarna stött ihop med 

detta gäng varpå den unga killen kastat av sig sin nattvandrar jacka och ett slagsmål hade 

uppstått.” (Ur observation) De poängterar att unga människor inte är mogna att nattvandra.  

Gruppen berättade att de inte har några befogenheter att ingripa om de ser en minderårig 

dricka alkohol, utan att de får känna av situationen och eventuellt tillkalla polis om detta är 

nödvändigt. ”Vi frågar om de brukar säga till ungdomen att hälla ut spriten eller att sluta 

dricka den, men det avgör var och en berättar en medlem, man får känna av situationen.”(Ur 

observation) ”Det är stor skillnad på att ingripa mot en berusad ungdom på en bygata i en 

liten ort än att ingripa mot en anonym ungdom i en storstad.” (Sarnecki: 2003:306) Det 

behöver inte alltid vara normupplösningen som gör att man tvekar inför ett sådant ingripande, 

utan det är ofta en riktig riskbedömning. (Sarnecki:2003:306) Vi blev lite konfunderade över 

att nattvandrarna själva får avgöra hur de ska agera i olika situationer. Detta tror vi kan leda 

till förvirringar hos ungdomar. Om de inte blir behandlade på samma sätt av olika 

nattvandrare tror vi att detta kan påverka nattvandrarna negativt. Även förvirring hos de 

enskilda nattvandrarna kan uppstå, då vissa situationer måste avgöras på personliga val och 

känslor. En medlem i gruppen verkade ha bättre kontakt med ungdomarna än övriga 

gruppmedlemmar, många kom fram och pratade med denne. När frågan ställdes varför det var 

så, fick vi svaret att personen ofta befinner sig på en fritidsgård i en förort till Helsingborg. 

Där har personen lärt känna ungdomar som hälsar som om de vore kompisar 

INTERVJUERNA:  

Genom att analysera våra intervjuer fann vi en del mönster som vi ansåg intressanta. För att få 

struktur på analysdelen har vi valt att först lyfta fram likheter och skillnader mellan 
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tonårsföräldrarnas intervjuer och sedan med tonåringarna. För att sedan stärka dessa monster 

kommer vi att använda våra valda teorier samt materialet från vår deltagande observation.  

Föräldrarna Karin och Eva: 

Båda tonårsmammorna upplevde att de mer eller mindre hade en bra relation med sina barn 

även nu under tonåren. Den ena tonårsmamman berättade att hon upplevde en genuin ärlighet 

i relationen med sitt barn. Samtidigt var hon väl medveten om att det sker saker som aldrig 

kommer till hennes kännedom. Skillnaden i relationen till sin tonåring nu och när denne var 

mindre är att nu upplever intervjupersonen att det kan ske en diskussion mellan dem. (Intervju 

Karin) Att kunna diskutera fram lösningar och att båda parterna får komma till tals är något 

som Sarnecki poängterar i sin bok. Inom familjen är det inte alltid den auktoritära kontrollen, 

där föräldrarna ger order till barnen, som är den mest effektiva. ”I de flesta fall tycks ett 

samspel mellan föräldrar och barn vara mer effektivt, där de inblandade parterna utbyter 

tankar och skapar förtroende.” (Sarnecki:2003:302) Om man använder sig av denna form av 

demokratiska uppfostran innebär inte detta att kontrolleffekterna över den unges beteende blir 

mindre, utan snarare att den indirekta kontrollen är mer effektiv än den direkta. 

(Sarnecki:2003:302) Vi tror att detta är en viktig del i steget ut i vuxenlivet för ungdomen. Att 

denna får känna sig delaktig i beslutet och på så vis även vara delaktig i besluten kring sitt 

eget liv. Om föräldrarna sätter för stränga gränser som inte ger mycket spelrum för ungdomen 

tror vi, som vi tidigare nämnde, att detta kan locka fram spända situationer mellan föräldrar 

och ungdomar.   

De båda föräldrarna var även väl medvetna om att deras barn förtärde alkohol i viss mån, 

däremot var de båda osäkra i omfattningen av alkoholkonsumtion. ”När vi börjar samtala om 

alkohol och rökning medger intervjupersonen att man nog aldrig kan ha riktig koll på det.” 

(Intervju Karin) Här kommer vi tillbaka till alkoholkonsumtionen och att båda föräldrarna var 

medvetna om att deras tonåringar dricker alkohol i viss utsträckning. Det är med andra ord 

accepterat att de dricker alkohol av sina föräldrar. Att föräldrarna är medvetna om att man inte 

kan ha riktig koll på i hur stor utsträckning är, påvisar enligt oss att de är införstådda med att 

det kanske dricks i större omfattning än vad de är tillåtna till. Insikten om vad, samt vilka 

deras barn umgicks med på fritiden var båda överens om att de var väl införstådda i detta. 

Orsakerna bakom detta var exempelvis att barnens kompisar varit med i bilden länge eller att 

föräldrarna åkte och hämtade sina barn när de varit ute på disco eller liknande. Den ena 

föräldern var även medveten om att tonåringar inte alltid är ärliga, men menar att detta tillhör 
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tonårslivet och att växa upp. ”Sen händer det säkert att de inte alltid är ärliga men det hör väl 

till tonåren och utvecklingen.”(Intervju Karin) 

Att hitta en balans i sin kontroll är inte alltid det lättaste. Det kan hända att man endast utgår 

från sina egna normer utan att tänka på den andra parten. Att ha en stark social kontroll 

innebär att den som har makten att utöva denna avgör vad som är avvikelser från normerna. 

Förmodligen är detta väldigt effektivt i avseende att förhindra destruktivt beteende, men kan 

även hindra sådant som är sunt för utvecklingen av nya normer, värderingar och attityder. Om 

man förhindrar och motarbetar normbrott är det inte möjligt för samhället att utvecklas. 

(Sarnecki:2003:319) Detta tycker vi är väldigt intressant. Vi anser likt Sarnecki att normbrott 

är avgörande för samhällets utveckling. Trots detta vill man öka kontrollen ännu mer, då med 

hjälp av exempelvis nattvandrarna och liknande för att just förhindra att normer bryts.  

När frågan ställdes om de båda föräldrarna var medvetna om vad nattvandrarna var för något 

var den ena mer säker än den andra. Båda hade dock en övergriplig kunskap om nattvandrarna 

som fenomen. ”Mm, vandrar på natten för att fånga upp ungdomar som kanske hänger nere i 

stan t.ex. Knutpunkten.” (Intervju Eva) ”Frivilliga vuxna, de går ju inte direkt runt med 

pekpinnar och säger fy, utan de hjälper väl till där det behövs.” (Intervju Karin) Att gå runt 

med pekpinnar som mamma Karin lyfter fram kan vara en synonym till att sätta gränser. 

Hamilton tar i sin bok upp vikten vid att som förälder sätta gränser för sin ungdom. Ett 

budkap som är påtagligt är att det är dags för föräldrarna att sätta gränser. ”Gränser om vad 

som är tillåtet och otillåtet, lämpligt och olämpligt måste bli tydliga. Genom att sätta gränser 

kan man minska åtminstone barnens osäkerhet.” (Hamilton:2004:9) I detta påstående är 

Hamilton och Sarnecki överens då de båda menar att gränser och struktur är viktigt för att 

barnet inte ska få ångest på sin jakt efter gränserna. Att föräldrar ska sätta gränser till sina 

barn anser vi kommer att gynna barnets utveckling om det sker i rimlig skara. Annars kan det 

som vi tidigare tog upp leda till motsatta effekt.  

Föräldrarna tyckte även att det var bra att nattvandrarna vistades ute på Helsingborgs gator. 

Karin påpekade att även om hon tyckte att det var bra att nattvandrarna finns anser hon att det 

är tråkigt att de behövs. Hon menar att det kanske alltid har behövts men att det inte framgått 

förens nu. (Intervju Karin) Hamilton stöttar detta resonemang. ”Denna utveckling är inget 

som plötsligt kommit fram till ytan, den har pågått ett bra tag. Det är en stadig och obruten 

förändring mot det sämre. De vuxna klarar inte längre av att bestämma över sina barn, de 

har kapitulerat.” (Hamilton:2004:74) Att utvecklingen inte skedde över en natt tycker vi är 
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ganska självklart. Att det skulle vara en snabb nedåtstigande spiral kan man ifrågasätta. 

Säkerligen finns det de föräldrar som har kapitulerat, men långt ifrån alla. Vi tror även att det 

är meningslöst att jämföra ungdomars beteende från förr med hur de beter sig i dagens 

samhälle. Det är två olika samhällen som kräver olika uppföranden av aktörerna inom dessa.  

Karin trodde även att hennes tonåring uppskattade att nattvandrarna finns. Att det ger en 

säkerhet att ha vuxna människor tillgängliga. Hon trodde att många ungdomar uppskattar 

nattvandrarna men att kanske inte alla erkänner det. (Intervju Karin) Just detta resonemang 

styrks av nattvandrarnas egna funderingar kring ungdomars uppskattning gentemot 

nattvandrarna. ”De tror att även om det inte sägs rakt ut så är det en trygghet att vuxna går 

rundor i staden och är tillgängliga vid behov.”(Ur observation)  

Eva och Karin hade olika åsikter beträffande om nattvandrarna lägger sig i ungdomarnas 

privatliv. Här menade Karin att ungdomarna kunde uppfatta situationen som sådan. Men hon 

påpekar också att detta kan vara ett resultat av bristfällig information från nattvandrarnas sida. 

(Intervju Karin) Eva tyckte däremot inte att de lade sig i ungdomarnas privatliv. ”Hon tyckte 

inte heller att nattvandrarna lägger sig i ungdomarnas privatliv för mycket då det inte är 

lagligt för dem att bruka alkohol.” (Intervju Eva) Båda var även övertygade om att det kan 

uppstå vissa problematiska situationer mellan ungdomar och nattvandrare. Karin menade 

återigen att detta kunde bero på bristande information, men även att ungdomarna hade 

inställningen att nattvandrarna inte ska lägga sig i eftersom de inte är deras föräldrar. (Intervju 

Karin) Eva trodde att det kunde uppstå problem på grund av att ungdomarnas 

alkoholkonsumtion kan göra dem aggressiva. (Intervju Eva) Att det kunde uppstå vissa 

situationer mellan nattvandrarna och ungdomar bekräftades av nattvandrarna.”Vi fick berättat 

för oss att den gamla föreningen, som bar gula jackor, ofta förknippades med vakter och att 

ungdomar tyckte att de utgav sig för att vara sådana. Det kunde uppstå väldigt spända 

situationer mellan ungdomarna och nattvandrarna som då var iklädda gula jackor och som 

då gick under namnet ”Morsor och farsor”.” (Ur observation) Att båda föräldrarna samt 

nattvandrarna själva uppgav att det kan ske problematiska situationer mellan ungdomar och 

nattvandrare tycker vi påvisar att även om majoriteten av ungdomarna uppskattar det så finns 

det fortfarande olika områden som nattvandrarna kan förbättra för att nå ut till fler ungdomar. 

Vi instämmer med mamma Karin, som poängterade att informationen som nattvandrarna ger 

ut är väldigt bristfällig.  
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Engagemanget när det gällde att själva nattvandra var stort hos de båda. Båda kunde tänka sig 

att deltaga vid nattvandringar, men Karin poängterade vikten av att bara vara förälder också. 

”Allt förlorar ju sin poäng om det bara är en klick med vuxna som precis har släppt iväg sina 

egna barn och bara är ute för att övervaka.” (Intervju Karin) Hamilton lyfter i sin bok fram 

att det rådde andra familjeförhållanden förr och att detta är en bidragande faktor till 

ungdomarnas nuvarande situation. Familjeförhållanden såg annorlunda ut förr, mammorna var 

ofta hemma under dagarna och fanns därför tillgängliga när barnen kom hem från skolan. 

(Hamilton:2004:24) Han ställer sig kritisk till relationen mellan föräldrar och barn och menar 

att föräldrar idag har mindre om än ingen tid till att träffa sina tonårsbarn, istället ringer de 

regelbundet via mobiltelefonen och frågar oroligt var barnen är och vad de gör. 

Mobiltelefonen har blivit ett substitut eller en symbol över hur relationen mellan föräldrar och 

barn ser ut i dagsläget. (Hamilton:2004:58) 

Mobiltelefonen anser vi inte är ett substitut till en bristfällig relation till sitt barn, däremot kan 

det ske som en komplettering. Mobilen gör individer tillgängliga i större utsträckning, vilket 

vi tror används friskt från båda hållen, alltså mellan föräldrar och barn. Mobilen leder också 

till att man enklare kan ha kontroll över var sin tonåring befinner sig samt med vem. Under 

det senaste seklet har det skett en utveckling som innebär att nyttan som de unga gör i 

samhället gradvis har minskat. Detta kan härstamma från att barn och ungdomar har 

separerats från arbete som tidigare var vanligt i ung ålder, men som upphört nu då barnarbete 

anses vara hemskt då barnen blir berövade sin ungdom. ”Det är därför rimligt att anta att 

genom denna typ av samhällsförändring, där vuxna och unga separeras åt inom arbetslivet, 

så minskade också de vuxnas motiv till att kontrollera ungas beteende.” (Sarnecki:2003:305) 

När vi ställde frågan om de båda föräldrarna ville att nattvandrarna skulle kontakta dem om 

deras tonåring förtärt alkohol på offentlig plats, ville båda bli kontaktade om barnet var 

väldigt berusat. Karin reflekterade över vilka risker det kan medföra. ”Det där är jättesvårt, 

de vet ju aldrig hur familjen reagerar om man dumpar av en dynrak tonårig vid dörren, om 

de reagerar negativt vill man kanske inte vara delaktig i det men sen vill man ju inte vara 

delaktig i vad som kan ske om man inte ingriper, så det är svårt.” (Intervju Karin) Eva och 

Karin hade delade åsikter i huruvida nattvandrarna hjälper till och minskar 

ungdomsbrottsligheten på Helsingborgs gator. Eva trodde inte att nattvandrarna kunde minska 

ungdomsbrotten, snarare öka tillgängligheten av att finnas till hands för ungdomarna om 

något händer. (Intervju Eva) Karin resonerade däremot att nattvandrarnas patrullerande kan 
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avskräcka en del ungdomsgrupper från att begå brott, då risken att bli påkommen är större. 

Hon trodde även att vissa ungdomar kunde se detta som en utmaning, alltså bli mer benägna 

att begå kriminella handlingar för att se om man kommer undan med det. ”Får man en grupp 

att fega ur så har man ändå vunnit för då är det en grupp mindre som gör det.” (Intervju 

Karin) 

Trots vetskapen om att det är ett normbrott finns det fortfarande individer som bryter mot 

normerna. ”Benägenheten att bryta mot normer varierar med utbytet man får av 

normöverträdelsen, med risken att upptäckas, med risken för bestraffning om man blir 

upptäckt och även med graden av internaliseringen av normen” (Sarnecki:2003:303) 

Det fanns även delade åsikter i vilka resurser som skulle kunna minska 

ungdomsbrottsligheten. Eva menade att fler poliser som syns på gatorna behövs. ”Ja, till 

exempel fler närvarande poliser. Det är för stor acceptans i samhället idag”. (Intervju Eva) 

Trots en del resurser menar Sarnecki att de sociala problemen och då framförallt ungdomars 

brottslighet inte avtog. ”Man noterade ökningen av sociala problem, främst ungas 

brottslighet, narkotikamissbruk och den ökande alkoholkonsumtionen, som inte kunde stoppas 

med utbyggnader av offentliga institutioner.” (Sarnecki:2003:314- 315) Karin poängterade 

vikten vid att vuxna engagerar sig och skapar alternativa sysselsättningar för ungdomarna, 

exempelvis fler fritidsgårdar.”Har man inte föräldrar som engagerar sig eller om man inte 

spelar fotboll, är med i scouterna eller annat, ja då är man ganska ensam.” (Intervju Karin) 

Men Sarnecki menar att det inte alltid är sysselsättning i form av olika medel som varit i fokus 

för att minska problemen med ungdomar. Flera olika metoder har varit i fokus. Det var inte 

längre utbyggnader av fritidsgårdar eller socialtjänst som framhölls som en lösning på 

ungdomsproblemen. Nu framhävdes vikten av att föräldrar engagerade sig och tog ansvar för 

sitt barn. (Sarnecki:2003:314- 315) Vi vill återigen poängtera vikten vid att inte utesluta 

varken det ena eller det andra. Vi anser att det bör vara en självklarhet att föräldrar är 

engagerade i sina barn, men för den sakens skull bör inte fritidsgårdar stängas ner och 

liknande. Hamilton resonerar även kring fritidsaktiviteter för ungdomar och syftar till att de är 

mer lämpliga för föräldrar än ungdomar. Ungdomars fritids fylls ofta av fritidsaktiviteter som 

ofta är planerade samt organiserade av vuxna. ”Många barn binds upp av tider för fotboll, 

ridning eller tennis. Har de inga aktiviteter så går de till fritids efter skolan, där de aktiverar 

sig under överinseende av vuxna.” (Hamilton:2004:61) Fritiden är ofta planerad timme för 
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timme, vilket är en förutsättning för den moderna familjen där båda föräldrarna arbetar. 

(Hamilton:2004:61)  

Tonåringarna Sofie och Oscar:  

Tonåringarna Sofie och Oscar upplevde att relationen till föräldrarna var bra om inte bättre nu 

under tonåren. Båda tonåringarna medgav att de hade bättre relation till sin mamma än till 

pappan. Oscar bodde med sin mamma på grund av skilsmässa och därför ansåg han att 

kontakten med henne var tätare. (Intervju Oscar) Sofie upplevde att hennes och mammans 

relation hade blivit bättre under tonåren och att de kunde prata om allt. Hennes och pappans 

relation hade inte förändrats speciellt mycket. (Intervju Sofie) Båda intervjusvaren motsäger 

Hamiltons resonemang att ungdomar och föräldrar inte står varandra nära och att ungdomar 

helt saknar kontakt med vuxna förebilder.”Den minskade närheten till sina föräldrar 

kompenseras inte heller av en närmare kontakt med syskon, kompisar eller andra vuxna.” 

(Hamilton:2004:79) 

Båda tonåringarna trodde att föräldrarna hade bra koll på deras alkohol och tobaksvanor. 

Även om detta inte var något man pratade högt om. ”De vet nog egentligen om det, men vi 

låtsas som ingenting, det är lite så tassandes på tå.” (Intervju Sofie) Sofies uttalande om 

hennes alkohol- och tobaksvanor påvisar som vi tidigare tog upp att föräldrarna accepterar 

ungdomarnas alkoholvanor. Även att de förmodligen är medvetna om att detta sker i större 

utsträckning än vad de är tillåtna att göra, men att man blundar för detta. Det framgick av 

båda intervjuerna att tonåringarna upplevde att föräldrarna till stor del var införstådda med 

vilka de umgicks med men kanske inte alltid vad de sysselsatte sig med.  Sofie berättade alltid 

för sina föräldrar om sina planer medan Oscar inte alltid berättade vad han hade för planer. 

(Intervju Sofie och Oscar) Detta kan tyda på att föräldrarna inte är totalt uteslutna ur 

ungdomarnas liv som Hamilton påstår. Det finns en kontroll och ett samspel mellan 

föräldrarna och ungdomarna som gör att föräldrarna är insatta i sina barns liv och även 

delaktiga i dessa. Hamilton poängterar vikten vid att föräldrarna vidhåller sin roll som just 

föräldrar. Han understryker att man inte ska skapa en för nära relation till sitt barn på en 

vänskaplig nivå utan hålla sig strikt till föräldrarollen. Det är väldigt viktigt att föräldrarna har 

i åtanke att de är just föräldrar och inte kompisar. Om man behandlar sitt barn som sin kompis 

är inte steget långt tills man köper alkohol till sin tonåring.” Kompisar kan barnen hitta på 

egen hand.” (Hamilton:2004:51) Vi instämmer delvis i Hamiltons resonemang. Vi tror att det 

är viktigt att man som förälder står på sig i sin roll som just förälder, men att inte kunna ha en 
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nära relation till sitt barn, även på vänskaplig nivå, utan att köpa ut alkohol och liknande 

tycker vi är befängt. Som i många andra situationer gäller det att finna en balans som fungerar 

för dels föräldrarollen samt på ett vänskapligt plan.  

Medan Oscar var väl medveten om vad nattvandrarnas arbete går ut på var Sofie mer osäker. 

Trots att hon inte var helt införstådd med nattvandrarna upplevde hon att de skapar en 

trygghet som hon uppskattar. ”Emm, jag har nog en liten aning men jag vet nog inte allt kan 

jag tänka mig. Jag tror att de går runt på stan och förhindrar bråk, ja kanske hjälper till om 

någon druckit för mycket.” (Intervju Sofie) Oscar ansåg även han att nattvandrarna skapar en 

trygghet som upplevs som positiv. ”Ja, det känns väl tryggt när det gäller bråk och sånt. Men 

det är kanske inte så kul om de förstör festerna.” (Intervju Oscar) Trots att båda ungdomarna 

uppskattar att nattvandrarna finns menar Sofie att hon inte sett en nattvandrare mer än en 

gång. ”Jag tror jag sett en sån en gång bara, dem är nog ute för sällan för att göra någon 

nytta tror jag.” (Intervju Sofie) Detta kan tyda på att de dels är ute för sällan för att göra 

någon nytta, som Sofie säger. Men det kan även vara ett resultat av brisfällig information. 

Hade ungdomarna varit mer involverade och insatta i nattvandrarna kanske de även hade fått 

upp ögonen för dessa och då även noterat när de går rundor på Helsingborgs gator.  

Sofie betonar att de är ute för sällan och därför gör de ingen nytta för ungdomarna. Sarnecki 

tar i sin bok upp att viljan att ha kontroll över ungdomarna säkerligen finns kvar, men att 

möjligheterna för att göra detta bra har försämrats. ”Även om viljan att kontrollera unga 

fortfarande existerar, har möjligheten att effektivt göra detta minskat avsevärt i jämförelse för 

hundra år sedan” (Sarnecki:2003:306) Vi tror kanske inte att möjligheterna till kontroll har 

minskat. Däremot att den har förändrats avsevärt i takt med att samhället har förändrats. Som 

vi nämnde tidigare har exempelvis mobiltelefonen fått en betydande roll av kontrollen mellan 

ungdomar och föräldrar. Sofie och Oscar hade delade åsikter i huruvida nattvandrarna lägger 

sig i ungdomars privatliv. Oscar ansåg att de ibland pratar för mycket och på så vis uppfattas 

det som om de lägger sig i, det är inte alltid det uppskattas. (Intervju Oscar) Sofie hade ingen 

direkt uppfattning av att de lägger sig i, då hon aldrig samtalat med en nattvandrare eller hört 

något liknande av sina vänner så upplevde inte hon att de lägger sig i. ”Dom lägger väl sig 

inte i riktigt, dem är väl bara där?” (Intervju Sofie) Detta kan vara ett resultat av det som vi 

tidigare tog upp, rörande att nattvandrarna själva får avgöra vissa situationer baserat på sunt 

förnuft. Det kan vara en bidragande faktor till att tonåringarna upplever nattvandrarna olika. 

Utifrån observationen berättade nattvandrarna att det är många ungdomar som kommer fram 
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till dem och pratar. ”Vi frågade även om det är många ungdomar som kommer fram frivilligt 

och pratar med nattvandrarna. På den frågan är alla överens om att det är en hel del som gör 

det.”(Ur observation) 

Båda trodde att det kunde uppstå problematiska situationer mellan ungdomar och 

nattvandrare. Orsaker till detta ansåg Sofie kunde vara att ungdomarna var fulla eller att 

nattvandrarna la sig i för mycket eller tillrättavisade ungdomarna. Oscar instämde i detta men 

hade aldrig själv upplevt någon problematik. (Intervju Sofie och Oscar)”Vi frågar om de 

brukar säga till ungdomen att hälla ut spriten eller att sluta dricka den, men det avgör var 

och en berättar en medlem, man får känna av situationen.” (Ur observation) Varken Oscar 

eller Sofie skulle uppskatta om nattvandrarna kontaktade deras föräldrar om de druckit 

alkohol på offentlig plats. ”Hehe nej, eller uppskattat, nej det hade jag inte gjort, de ska väl 

inte lägga sig i om jag är myndig, det får dem väl inte ens göra?” (Intervju Sofie) Sofie ansåg 

att om hon är myndig ska nattvandrarna inte lägga sig i vad hon gör och inte gör.  

Enligt Hamilton är dagens ungdomar medvetna och välinformerade. Det finns en önskan hos 

de flesta ungdomar att vara äldre och vuxen, så har det förmodligen alltid varit, men förr 

utgjorde omständigheterna kring denna önskan ett stort motstånd, detta motstånd existerar inte 

längre. (Hamilton:2004:37) Däremot skulle Sofie ha uppskattat om någon kontaktade hennes 

föräldrar om hon fått i sig allt för mycket alcohol, Oscar ville inte alls att hans föräldrar skulle 

få veta. ”Nä, för jag vill inte att dem ska veta det”. (Intervju Oscar) 

De båda ungdomarna hade delade åsikter ifall nattvandrarna kunde förebygga 

ungdomsbrottslighet. Sofie trodde inte att deras arbete kunde förebygga brott. Hon menade att 

det enda de kunde göra vara att stoppa slagsmål, vilket hon poängterar att alla människor kan 

göra. (Intervju Sofie) Oscar däremot var övertygad om att nattvandrarna kunde hålla 

ungdomsbrottsligheten nere. ”Ja, dem minskar i alla fall bråken för att dem syns, dem är ju 

som små poliser.”  (Intervju Oscar) Oscars uttalande om att nattvandrarna är som små poliser 

kan bero på att han inte är informerad om nattvandrarnas arbetsuppgifter. Om så är fallet tror 

vi att det är avgörande för deras fortsatta arbete att skapa ett sätt att nå ut till ungdomar, då 

Oscar säkerligen inte är ensam om denna åsikt.  

Båda ungdomarna lyfter fram att nattvandrarna kunde hjälpa till och stoppa slagsmål i 

Helsingborg. Hamilton lyfter i sin bok fram ett resonemang kring skaderiskerna från förr och 

menar att de är värre nu. Att ramla och bryta benet som en påföljd av olyckor tycktes vara det 
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farligaste man kunde råka ut för som barn, men tanken på att det skulle kunna finnas någon 

som medvetet ville skada barn existerade inte. (Hamilton:2004:26) Att vår samhällsutveckling 

skulle ha lett till att det uppkommit faror som inte alls existerade förr håller vi inte med om. 

Däremot tror vi att media, i dagens samhälle, har fått en betydande roll i att sprida information 

om de olika samhällsfarorna. De var överens om att det finns resurser som kan vidtagas för att 

minska ungdomsbrotten. En gemensam nämnare i denna fråga var att fler patrullerande 

poliser inte kunde skada. Sofie reflekterade i huruvida denna resurs skulle hjälpa. ”Det är 

svårt det, det finns ju vakter, poliser och massa annat ute, men det finns ju alltid bråk och 

slagsmål ändå. Folk borde kanske sluta knarka och råsupa istället?” (Intervju Sofie) Sofie är 

medveten om vilka risker och medel som befinner sig ute på gatorna i Helsingborg. Hamilton 

tar återigen upp att dagens ungdomar är mer medvetna om risker och faror i samhället. ”I 

dagsläget är ungdomar och barn väl medvetna om vilka risker och faror som finns i 

samhället. De är införstådda med vad våldtäkter, misshandel och pedofiler är.” 

(Hamilton:2004:26) Vi anser inte att detta behöver vara något negativt. Att ungdomar är 

välinformerade om vilka faror som finns i samhället tror vi många gånger kan vara bra för 

ungdomar. Värre hade det varit om ungdomar och även andra samhällsmedborgare varit 

ovetande om riskerna som kan finnas i samhället.  

REFLEKTIONER 

För att påbörja en avslutning av denna uppsats kommer vi reflektera lite i huruvida vi 

lyckades besvara våra frågeställningar. Vi kommer även i detta avsnitt att reflektera kring vårt 

tillvägagångssätt samt att dela med oss av en del tankar och funderingar som uppkommit 

under skrivandet av denna uppsats.  

Vi känner båda att vi lyckats besvara våra frågeställningar. Genom vår deltagande observation 

fick vi en fulländad inblick i hur verksamheten fungerar samt hur den är uppbyggd. Här kan vi 

även tillägga att de fördomar vi tidigare hade rörande nattvandrarnas arbetssätt har ändrats 

avsevärt. Vi har efter denna process ändrat eller skapat en mer positiv bild av nattvandrarna 

och deras arbete. Som vi nämnde i förförståelsen hade vi en fördom om att nattvandrarna la 

sig i ungdomars fritid och tillrättavisade de ungdomar som drack alkohol och liknande. Nu i 

efterhand vet vi att så inte är fallet, man skulle kunna säga att nattvandrarna inte gör speciellt 

mycket mer än att synas på gatorna och invänta att ungdomar ska ta kontakt. Ett resultat som 

vi inte riktigt förväntade oss var att nattvandrarna skulle få så pass mycket positiv respons 
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från i första hand ungdomar. Utifrån våra intervjuer samt från vår medverkan under 

nattvandringen upplever vi att ungdomarna uppskattar att nattvandrarna finns tillgängliga på 

Helsingborgs gator. Det framgick även från våra intervjuer med föräldrarna att de uppskattas. 

Vi anser att det hade varit väldigt intressant att intervjua fler människor för att få en bredare 

variation och fler synpunkter på nattvandrarnas arbetssätt. Det har även framgått att det finns 

och kan uppstå en del problematik i nattvandrarnas arbetssätt. Nattvandrarna medgav att det 

tidigare varit många spända situationer mellan nattvandrare och ungdomar då de framstod 

som väktare istället för nattvandrare. Mycket irritation från ungdomars sida då de utgav sig 

för att vara något de inte var. Annan problematik i nattvandrarnas arbete som enligt oss är en 

av de viktigaste är informationen. Delvis informationen till föräldrarna om vad de är för några 

och vad de har för avsikter med sitt arbetssätt, men framförallt information till ungdomarna de 

vistas bland. Via våra intervjuer med tonåringarna framgick det att de ungefär visste vad 

nattvandrarna var för något, men denna information hade inte framkommit från nattvandrarna 

själva utan via hörsägnen. Detta tror vi kan vara negativt för nattvandrarna då folk inte är fullt 

införstådda med deras intentioner. Där tror vi en del missuppfattningar och spända situationer 

kan uppstå.  

Något som vi även blev förvånade över var att nattvandrarna, som utger sig för att ha all fokus 

kring ungdomarna, uppmanades av polisen att lokalisera eventuella vapenförråd inför 

demonstrationer nästkommande dag. Här känner vi att nattvandrarnas syfte gick litet om intet. 

Vi tycker att det är viktigt att om man utger sig för att vara en organisation som syftar till att 

finnas till hands för ungdomar, ska man inte blanda in andra åtgärder av ren lämplighet. Om 

detta upprepas vid flertalet tillfällen tror vi att detta kan bidra till att förtroendet för 

nattvandrarna minskar, då deras syfte att endast finnas tillhands för ungdomarna utökas till en 

allmän bevakning av samhället och dess aktörer. Givetvis tycker vi att det är bra med ett 

etablerat samspel med så många olika aktörer som fanns med på informationsmötet med 

nattvandrarna, man kan tänka sig att fler aktörer skulle kunna involveras för att gynna 

ungdomarna. Ett exempel på sådana aktörer kan vara ungdomshus, fritidsgårdar eller liknande 

som går samman med andra redan involverade aktörer och lägger resurser på ungdomarna.  

Något som vi även funderade över var att nattvandrarna inte ger speciellt mycket utrymme för 

ungdomarna att ge feedback på deras arbete. Vi fick informationen om att det upprättats en 

sida på facebook där ungdomarna kunde gå in och ge synpunkter, men om informationen om 

nattvandrarna och denna sida inte når ut till ungdomarna går syftet med denna sida om intet.  
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En annan fundering som vi haft är om nattvandrarnas roll gör att föräldrarna till ungdomarna 

blir mer passiva i sitt föräldraskap och i sitt ansvarstagande då de är medvetna om att 

nattvandrare rör sig bland ungdomarna för att förhindra eventuella situationer som kan uppstå 

i avsaknaden av vuxna förebilder.  

För att säga ett par ord om vårt tillvägagångssätt, har vi i efterhand konstaterat att vi borde ha 

utfört intervjuerna med nattvandrarna innan vi deltog i vandringen. Detta för att vara säkra på 

att få in de intervjuer vi behövde för att uppnå vårt ursprungliga syfte, som i avsaknaden av 

dessa intervjuer bortföll. Det satte en del käppar i hjulet för skrivandet av uppsatsen och ledde 

till att vi fick ändra vinkel på uppsatsen som från början skulle utgå från just nattvandrarnas 

synpunkter. En bidragande faktor till varför vi valde att utföra vårt fältarbete före intervjuerna 

var att vi inte ville bygga upp en uppfattning kring deras arbetssätt utifrån dessa intervjuer. 

Slutresultatet hade förmodligen sett annorlunda ut om vi fått in intervjuerna från 

nattvandrarna då vi inte enbart hade haft vår observationsrapport att utgå ifrån i analysen, för 

att beskriva nattvandrarna som fenomen.  

Vi vill även lyfta fram att vi ställer oss kritiska till en del synpunkter som ingått i en del 

teorier som vi har använt oss av i denna uppsats. Vi syftar då framförallt till Carl Hamilton 

som drar regelbundna paralleller mellan dagens ungdomar och ungdomar från förr. Vi 

instämmer i att dagens ungdomar skiljer sig avsevärt från hur ungdomar levde förr. Men 

samtidigt tror vi att detta är ett steg i utvecklingen av hela samhället. Barn och ungdomar har 

kanske inte alltid en önskan om att vara vuxna i förtid, men olika stressfaktorer i samhället 

påtvingar denna process. Vi har i uppsatsen tagit upp att föräldrarnas förändrade 

arbetssituation i allra högsta grad påverkar ungdomens vuxenroll. Barnet får allt oftare vara 

ensam och hantera situationer utan föräldrarna. Vilket vi tror ibland kan försätta barnet eller 

ungdomen i en del problematiska situationer där de finner egna vägar för att lösa problemen.  

Något som framgått i vårt skrivande är att nattvandrarna behöver informera mer om deras 

arbetssätt och vad deras mål och syfte är. Med det i åtanke hade det varit intressant att 

eventuellt utföra någon sorts projektarbete i samarbete med nattvandrarna, där man 

exempelvis åkt runt på olika skolor för att hålla föredrag om nattvandrarna. Detta tror vi hade 

gynnat deras arbetssätt och bidragit till att många ungdomar samt föräldrar som ställer sig 

negativa till nattvandrarna, kanske hade ändrat åsikt. En annan variant på forskning som man 

kunnat utföra är en grundlig utvärdering i syfte att utveckla organisationen. Där nattvandrarna 

får en chans att se brister samt fördelar i deras arbetssätt.  
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