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 Abstract 

 

I vår kamp att bekämpa brottsligheten är det viktigt att komma ihåg att vi inte är 

ensamma som poliser. Runt omkring i samhället finns flertalet 

frivilligorganisationer som entusiastiskt vill delta och hjälpa till. Tyvärr är vi i 

Sverige dåliga på att ta tillvara dessa krafter och resurser och har svårt att förstå att 

någon vill jobba utan lön. Vårt samhälle ser det helt enkelt inte som meriterande. 

Länspolismästaren i Stockholm, Karin Götblad uppmärksammade möjligheterna 

och startade Volontärprojektet tillsammans med flera andra polischefer. Bland 

annat har man studerat och hämtat kunskap från Storbritannien. Den här rapporten 

kommer att visa vilka aktörer som finns i Stockholm, vad de gör, vilka områden 

polisen skulle kunna få avlastning med och vad som är på gång. Kanske kan du ta 

med dig något till din myndighet. Undertecknad hängde med en lördagskväll ute i 

Vällingby på nattvandring och försökte bilda sig en uppfattning vad de gör och 

vilka de är som väljer att nattvandra oavlönat, när det haglar ute och Svensson sitter 

och sjunger med till melodifestivalen… 
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1  Inledning 

Jag läste under vintern om Växjömodellen. Där hittade jag olika projekt som ingick 

i den brottsförebyggande tävlingen ECPA, European Crime Prevention Award, som 

är en tävling där en svensk, nordisk och europeisk vinnare utses varje år. Jag blev 

nyfiken och sökte andra brottsförebyggande verksamheter. Av en slump upptäckte 

jag volontärprojektet i Stockholm och började fundera på vilka dessa människor är 

som frivilligt ställer upp för att skapa ett tryggare samhälle.  

 

Jag insåg att jag hade väldigt lite koll på dessa frivilliga organisationer som finns 

runtomkring i hela landet, t.ex. lugna gatan, farsor och morsor på stan och tänkte att 

det kan vara bra för egen del att känna till deras verksamhet lite mer när jag sen 

börjar jobba och kunna utnyttja deras engagemang på bästa sätt.  

Givetvis hoppas jag på att ta med mig de bästa idéerna till Västerås, där jag kommer 

att göra min aspiranttjänstgöring. 

Ytterligare ett plus var, att ingen tidigare skrivit om det här området och att det 

borde vara ganska lätt att hitta information på nätet.  

 

Man hör ofta även inom polisen att de har för lite resurser. Kanske kan man låta 

frivillig organisationerna avlasta polisen på vissa områden t.ex. brottsofferstödjande 

verksamhet. Vilka är fördelarna och nackdelarna med att lämna över 

ansvarsområden till andra aktörer? 

 

Rapporten ska även försöka klargöra hur rekryteringen går till och sedan vidare 

vilken utbildning de erbjuds. Finns det områden där man skulle kunna utöka deras 

ansvarsområde och befogenhet, och vilken befogenhet har de idag? Vad finns det 

för risker med det? Finns det risk att vi tappar den vardagliga kontakten med 

medborgarna. Resulterar det i att polisen blir ännu mer osynlig om den bara utför 

”specialist jobb”, och låter frivillig organisationerna sköta det socialiserande 

småpratet. Ofta får man höra både från allmänheten och äldre kollegor att de saknar 

poliser ute bland människorna och önskar komma närmare såsom det var när vi 

hade närpolisreformen i Sverige. Kanske löser man inte så många brott på det sättet 

men man skapar en trygghetskänsla. 
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Jag funderade på om det finns en risk att de olika aktörerna konkurrerar med 

varandra eller finns det en fungerande samordning?  

Förhoppningsvis skall rapporten komma fram till om nattvandring är en fungerande 

modell för brottsprevention. 

Rapporten ska även titta utanför Sveriges gränser och se om vi kan lära oss något 

från andra länder. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Volontärprojektet i Stockholm1 
 

Volontärprojektet startades av länspolismästare Karin Götblad i november 2004. 

Efter studiebesök i Canada och England hade man sett mycket goda resultat från 

samarbete mellan polisen och lokalsamhället. Med det här projektet vill man öka 

samordningsmöjligheterna mellan redan etablerade frivilligorganisationer och 

myndigheter. Allt för att i slutändan få människor att känna att det är ”allas vårt 

ansvar”. 

 

Vilka är dom- hur ser rekryteringen ut?  

För att bli volontär skall du ha fyllt 18 år och vara medlem i PS- gruppen (Preventiv 

Samverkan). Det är gratis och dessutom blir man försäkrad i Skandia. Personen 

skall ha anknytning till lokalsamhället och helst bo där. 

Efter avslutad grundutbildning sitter personen tillsammans med närpolischefen och 

en volontärkoordinator, där han/hon gör en lämplighetsbedömning. Därefter kan 

personen erbjudas volontäruppdrag när han/hon så själv vill och kan ställa upp. Det 

finns inga krav på att man skall ställa upp ett visst antal gånger i månaden. 

Den yngsta volontären idag är 18 år och den äldsta är 85 år. 

 

 

                                                

1 Utveckla samarbetet mellan polisen och lokalsamhället, Projektdirektiv (Genom att 
skapa en Volontärförening) 2004-11-30, Polismyndigheten i Stockholms län, Version 0,2 
Projektledare Kom Lena Tysk, Handläggare Insp Rolf Åkerström 
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Faktaruta för verksamheten 20062 

• 128 deltagare under tio grundkurser á nio timmar 

• 49 uppdrag, sammanlagt 762 volontärtimmar 

• 46 procent kvinnor 

• Medelålder 50 år 

 

Vad gör volontärerna?3 

Arbetsuppgifterna består i att nattvandra, att dela ut brottsförebyggande information 

i ett bostadsområde eller ett centrum. Man kan även bedriva kampanjer mot 

langning eller narkotika. På sikt kan man tänka sig att de kan ta över en del av 

polisens rutinmässiga brottsofferstöd.  Volontärerna har samma befogenhet som 

vilken annan privatperson som helst d.v.s. de kan agera med hjälp av 

envarsgripande eller ta över nödvärnsrätten hos någon.  

 

Vad har de för utbildning? 

De som är intresserade av volontärprojektet erbjuds en 3 dagars utbildning (totalt 

nio timmar under kvällstid). 

Kursen innehåller: 

• Kommunikation och konflikthantering 

• Lag och rätt, envarsgripande, nödvärnsrätt 

• Samverkan med andra frivilliga organisationer 

• Brottsförebyggandearbete 

Blir du godkänd som volontär har du möjlighet till vidareutbildning såsom 

• Narkotikainformation 

• Kriminalteknik 

• HLR-certifiering 

• Informatörsutbildning 

 
                                                
2 http://www.polisen.se/inter/  Sök ”Volontärprojektet” 
Internet 2007-03-21 
 
3 Volontärnytt nummer 1,2,3 2006  
   Ansvarig: Jenny Ögren, Projektledare Gunnar Nordh 
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 Några andra frivilligorganisationer i Stockholm 

1.1.2   Grannsamverkan 

Grannsamverkan bygger på att grannarna är uppmärksamma på brott och håller ett 

öga på varandras egendom. Oftast genom organiserade listor där de vuxna 

patrullerar kvarteret nattetid. Det förekommer även inom föreningar, t.ex. att 

patrullera båtklubbens område efter en turlista. 

 

1.1.3  Lugna gatan 4 

Denna organisation har 6 olika verksamheter med olika uppgifter i fryshusets regi. 

Det är en verksamhet som jobbar för att hjälpa ungdomar med problem. Dom har 

drygt 100 heltidsanställda som hjälper unga att få utbildning och anställning. De 

organiserar hundratals tonåringar som ideellt hjälper till som elevstöd och stöttar 

unga brottsoffer i hela Storstockholm. Förmodligen är det den organisationen som 

lockat flest med invandrar bakgrund. Lugna gatan har tunnelbanevärdar i åldern 20-

30 år som säljer sina tjänster till SL och Connex. Syftet är att skapa lugn och 

trygghet för resenärer och vara förebilder för andra ungdomar. Här har man även en 

juniorverksamhet där du kan vara mellan 14-19 år.  

 

1.1.4 Södermalms lokala Brå/Söderandan 5 
 

Ett stort nätverk med många intressenter på Södermalm tillsammans med lokala 

Brå. I rådet ingår nära 400 organisationer, lokala föreningar, affärer, restauranger 

och myndigheter.  

Organisationerna har bildat tre arbetsgrupper. En boendegrupp, en gatugrupp samt 

en affärs-restaurang-hotell- och skolgrupp. Följande ansvarsområden har varje 

grupp. 

                                                
4 http://www.lugnagatan.org   /Om lugna gatan/Vår verksamhet  
  Internet 2007-03-21 
 
5 http://www.stockholm.se/   Sök ”Söderandan” 
  Internet 2007-04-09 
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Boendegruppen 

-Minska brottsligheten – ex inbrott och bilstölder – och ökad trygghet i närmiljön 

-Utveckla grannsamverkan, bryta anonymitet och öka engagemanget i kvarteret 

 

Gatugruppen 

-Arbeta för minskad skadegörelse, klotter och nedskräpning  

-Motverka våld och anonymitet 

-En lugnare trafikmiljö med bland annat lägre farter och ökad hänsyn 

-Föräldravandringar och förebyggande missbruksarbete 

 

Affärs- restauranggruppen-hotell- och skolgruppen 

-Minska krogrelaterade problem som fickstölder och våld, i och utanför, 

restauranger 

-Minska andelen hot och snatterier i butiker 

-Öka samarbetet med skolor 

 

 

1.1.5 Riksnätverket Nattvandrarna.6 
 

Nattvandrarna arbetar för att vara vuxna förebilder för ungdomar och motverka, 

våld, droger och främlingsfientlighet. Riksnätverket kan hjälpa lokala grupper att 

teckna avtal och därmed bli försäkrade samt få ut de gula jackorna. Nätverket 

omfattar alla nattvandrare som vill teckna avtal och har accepterat deras regelverk. 

Då tillhandahåller de även ett startbidrag. För att få nattvandra och bära den gula 

jackan skall du ha fyllt 18 år (det finns även ungdomsvandrare, men då får de alltså 

inte bära den gula jackan). 

 

Riksnätverkets uppgift är att: 

• påverka opinionen och beslutsfattare  

                                                
6 http://www.nattvandring.se/   /Riksnätverket/ Att Nattvandra 
   Internet 2007-03-21 
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• stötta föreningar och andra nattvandrarorganisationer  
• bredda och utöka verksamheten  
• ge utbildning och kunskap till medlemsföreningar  
• vara ett samlande organ för Sveriges nattvandrare  
• informera om verksamheten  
• söka sponsorer och skapa ekonomiska förutsättningar  
• genomföra arrangemang inom olika ämnen  
• få ett ökat föräldraansvar 
 
 

 

1.1.6  Farsor och Morsor på stan 7  

 Det här är en ideell verksamhet där volontärer nattvandrar i Stockholms innerstad 

under helgnätterna, och man behöver INTE vara förälder. Man kan vara aktiv 

medlem eller stödmedlem (om man inte har tid eller möjlighet att nattvandra). 

Medlemsavgiften är 100 kr. De är verksam fredag och lördag kvällar innanför 

tullarna där ungdomar håller till. Som ny medlem får man provvandra. Efter 3 

provvandringar får man en särskild jacka 

 Följande bör gälla för farsor och morsor på stan: 

• Man ska helst ha fyllt 25 år 
• Tillräckligt ung och pigg för att nattvandra en bit in på natten. 
• Intresserad av ungdomar och människor. 
• Ett stabilt liv utan missbruk. 
• Bör nattvandra minst en gång i månaden. 

 

 

 

 Erfarenheter från England 

                                                
7 �  Verksamhetsidé /Faddersystem/Medlemskapet 
   Internet 2007-03-21 
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1.1.7   Community Support Officers 8  9 
 

I Storbritannien finns något som heter Community Support Officers och det är den 

snabbast växande polisstyrkan i landet. Den har funnits sedan 2002 och startade i 

London. De som medverkar är anställda av polismyndigheterna, med lön, och 

utbildade under 3 veckor för sin uppgift. De patrullerar och övervakar allmänna 

platser och anläggningar och sköter rutinuppgifter som inte befordrar en fullt 

utbildad polisman.  De kan även utnyttjas till att dirigera trafik i samband med 

större demonstrationer.   I Storbritannien är det lag på att alla kommuner skall ha ett 

lokalt brottsförebyggande råd. Community Support Officers sköter mycket av det 

arbetet som annars skulle ha gjorts av polis tillsammans med råden. De har uniform, 

men det framgår tydligt att de inte är poliser, men ändå att de tillhör polisstyrkan. 

Varje CSO utrustas även med en radio så att de kan kontakta polisens 

sambandscentral.  

De har betydligt mindre befogenhet än Special Constables (Frivillig polis). T.ex. får 

de bara omhänderta en person i 30 min i väntan på att polis skall anlända till 

platsen. Det diskuteras om deras befogenhet skall utökas och även innefatta 

stoppande och genomsökande av fordon. 

 

1.1.8    Special Constables 10 
 

I Storbritannien finns även ca 12000 Special Constables (Frivilligpolis som jobbar 

oavlönat). Däremot får de betalt för eventuella utlägg. Enligt tradition skall de få ett 

årligt arvode som motsvarar kostnaderna för ett par skor. Deras historia sträcker sig 

ända tillbaks till 1200 talet men de var särskilt talrika under andra världskriget när 

ordinarie polis styrka hade militärtjänst. Kravet är att de måste arbeta minst 16 

                                                
8 SOU 2002:70 Komplettering av polisens resurser i andra länder 
 
9 Brottsförebyggande rådet, Framtidens polis, Sara Hultman, Maria Abrahamsson,  
   Apropå 4/2006  
 
10 SOU 2002:70 Komplettering av polisens resurser i andra länder 
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timmar i månaden, men normalt gör de flesta runt 25 timmar i månaden och som 

skäl uppger de att ”de vill göra en insats för samhället”.  

Utbildningen pågår under 4-5 helger och sedan skall de följa med en polis under 14 

veckors arbete. Dessutom har de skriftliga examensprov. En frivillig polis har 

samma befogenheter och samma uniform som en vanlig polis inom det distrikt de 

har förordnats. Endast genom gradbeteckningen på axlarna kan man se skillnad. De 

har även pepparspray, handfängsel och batong (normalt bär inte ordinarie polis 

pistol i Storbritannien). Vanligtvis är deras arbetsuppgifter fotpatrullering och att 

utreda enklare brott, såsom snatterier. Vid fotbollsmatcher är ibland den frivilliga 

polisen fler än ordinarie poliser. De har även rätt att gripa brottsmisstänkta. Normalt 

jobbar de tillsammans med och assisterar ordinarie polis. Men det händer att de 

jobbar ensamma. 

Ett av de viktigaste argumenten är att öka synligheten och därmed tryggheten för 

medborgarna. Oftast sätts de in under fredag och lördag kvällar vilket har fått den 

ordinarie poliskåren att knorra då utrymme för övertid har varit svårare att få. Det är 

ganska vanligt nu i och med att kraven på frivillig poliserna successivt har ökat att 

de så småningom blir riktiga poliser. 

 

 

1.1.9 Volontärer 11 
 

Utöver detta, finns i England personer som på sin fritid utan någon ersättning, 

tjänstgör på poliskontor. Dessa kallas för volontärer. Arbetsuppgifterna kan vara att 

ta emot anmälningar och svara på enklare frågor i telefon. Alla som vill jobba som 

frivilligpoliser eller motsvarande kollas upp i register, till skillnad från i Sverige. I 

England och även i Kanada anses frivilligarbete som meriterande och mer 

accepterat, och det händer att man under anställningsintervjun kan få frågan ”Vad 

bidrar du med till samhället i form av frivilligarbete?”. Ofta är det pensionerade 

                                                
11 SOU 2002:70 Komplettering av polisens resurser i andra länder 
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poliser eller studenter. Normalt får de ett id-kort som talar om vilken 

polismyndighet de tillhör och de har även försäkringsskydd som en ordinarie polis  

 

1.2 Syfte 

Syftet med fördjupningsarbetet är dels att jag själv ska få en ökad förståelse och 

insyn i vad frivilliga organisationer gör och dels ta med mig kunskapen till Västerås 

(där jag ska göra min aspiranttjänstgöring) för att se hur situationen är där och vilka 

organisationer som finns där, och i bästa fall vidareutveckla samarbetet på ett 

effektivare sätt med polisen. 

Jag har även tänkt pröva frivilligorganisationernas verksamhet mot 

rutinaktivitetsteorin om de faktiskt gör någon nytta. 

Rapporten ska försöka visa vad några frivilliga organisationer gör, varför de finns, 

och hur de kompletterar polisens uppgifter. I den avslutande diskussions delen ska 

den försöka komma fram till vilka övriga uppgifter de skulle kunna hjälpa till med. 

 

1.3  Frågeställningar 

• Vilka uppgifter skulle de kunna avlasta polisen med? 

• Hur sker samarbetet med polisen? 

• Vilka är fördelarna och nackdelarna? 

• Hur ser det ut utomlands? 

• Behövs nattvandrare över huvudtaget? 

1.4  Avgränsningar 

Jag kommer framförallt att titta på volontärprojektet i Stockholm, eftersom att 

polismyndigheten i Stockholm är direkt uppdragsgivare, samt få en jämförelse med 

ett annat land, nämligen England.  

Arbetet kommer inte att borra ner sig på djupet utan snarare kommer att ge läsaren, 

precis som jag som inte har någon kunskap om det här tidigare, en överblick och 

några intressanta idéer att jobba vidare med på sitt distrikt, om man är intresserad av 

att upprätta samarbetspartners på sin ort. 
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1.5 Tillvägagångssätt 

Jag fick projektdirektiv och uppföljningsrapporter tillskickat till mig från 

volontärprojektet för kännedom och kunskapsinhämtning, därefter läste jag igenom 

deras nyhetsbrev och pratade med samordnare inom organisationen. Min fältstudie 

bestod i att följa med en kväll i Stockholm/Vällingby för att bilda mig en 

uppfattning hur det går till att nattvandra och vad de faktiskt gör.  

 

Jag har läste in mig på material från Brås hemsida, som tar upp exempel från 

utlandet och läste även i  SOU 2002:70 om volontärer, frivillig polis och andra 

länders lösningar på frivilliga organisationer som vill hjälpa till med 

brottsförebyggande verksamhet. Överhuvudtaget har jag använt många av 

frivilligorganisationers egna hemsidor som ofta är lättförståliga och 

informationsrika. 
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2  Teori 

”Den informella kontroll som går ut på allmänhetens ingripande vid 
normöverträdelser är av mindre betydelse när det gäller den sekundära 
preventionen. Det förekommer emellertid ett antal, låt oss kalla det för 
halvformella, varianter av kontroll/övervakning. 
 Dit kan man t.ex. räkna sådana projekt som Lugna Gatans T-bane- och skolvärdar, 
alltså ungdomar som under ledning av vuxna ledare vistas på T- bane stationer 
utsatta för ordningsstörningar eller som arbetar med ungdomar på problemskolor. 
 
 Trots utvärderingar (BRÅ 2003 Roth 2004) är det i dagens läge inte klart om dessa 
aktiviteter har några långsiktiga brottsförebyggande effekter. En annan tämligen 
vanlig aktivitet av detta halvformella slag, som i alla fall delvis kan räknas här, är 
de s.k. föräldravandringar som arrangeras i en del stadsdelar.”  
12 
 

 
 

För att ett brott skall begås behövs 3 olika beståndsdelar. Tar man bort en av dem 

kommer inte brottet att genomföras. 

De tre olika är: 

• En motiverad (brottsbenägen) gärningsman. 

• Ett attraktivt objekt (sak eller person). 

• Bristande kontroll (formell eller informell). 

Detta kallas för rutinaktivitetsteorin13 och är en modell för att vi ska förstå varför 

brott uppkommer men också hur vi ska förhindra brott. 

Tanken med nattvandring är att vi ska öka den formella kontrollen och öka risken att 

bli upptäckt. 

                                                
12Sarnecki, J. (2004) Kunskapsbaserad brottsprevention. Teoretiska utgångspunkter för 
brottsförebyggande arbete i Stockholm, sidan 21 
 
13 Dahl, Gunnar (2003) Problemorienterat polisarbete. Polismyndigheten i Värmland 
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3  Resultat 

En fältstudie där jag hängt med Volontärerna i Vällingby och pratat med 

volontärkoordinatorn Anna-Karin Åstedt, lördag kväll 10 mars -07 

 

Tanken är att Volontärerna skall fungera som ett mellan led mellan medborgare och 

polisen. Idén bygger på en modell från England som Karin Götblad har 

implementerat i Stockholm på försök fram till och med 2008. Där (i England) 

händer det att volontärerna patrullerar tillsammans med poliserna, men aldrig på 

samma ort som de bor, berättar Anna-Karin. Det förekommer även yngre volontärer 

som är klädda i uniform. Eventuellt är det på gång i Stockholm också om 

koordinatorn i Västerort får sin vilja fram. 

 

Kvällen börjar med utsättning där Nicklas, chefen, går igenom vad som hänt kvällen 

innan. Han berättar att det varit två stycken påhittade våldtäkter, utförda av två 

mörka killar och att det var en uppjagad stämning igår kväll där ungdomarna hade 

samlats för att leta reda på förövarna. Han berättar även att det förekommer en del 

nynazistiska anhängare i trakten som gärna späder på historien. Därefter åker vi ut 

till Hässelby och hämtar jackor. Kvällen är ganska lugn och vi går igenom Hässelby 

centrum och glider in på en fritidsgård. Vi möter även en del polisaspiranter som är 

ute och fotpatrullerar i Hässelby samt Vällingby C, tillsammans med sitt 

närpoliskontors chef.  

 

Varför vill någon gå ut och nattvandra när det haglar ute och melodifestivalen 

lockar i tv apparaterna? 

 

Anledningarna är lika många som personerna. 

Någon menar på att det är meriterande för att söka till polisen. En annan känner att 

han vill göra en insats för samhället. Någon har en tonåring själv hemma och då 

känns det skönt att vandra på stan för att se till att det är lugnt där och ta hand om 

andras ungar. Ett genomgående intresse verkar vara att de är hellre ute och träffar 

folk än sitter hemma framför tv’n. Dom gör det frivilligt och utan krav på 

motprestationer. Volontärerna till och med tar ledigt från jobbet ibland och använder 

sin egen bil att patrullera med. 
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De flesta verkar nöjda med utbildningen de fått och känner att det känns seriöst när 

man använder samma lärare för konflikthantering som på PHS i Sthlm. På 

utbildningen berättar de att de fått lära sig viss juridik, t.ex. envarsgripande. 

 

En man är 42 år, från Irak och utbildar sig till bilskolelärare. En kvinna är med både 

i nattvandrarna och volontärprojektet och man märker snabbt att hon har bra koll på 

området. Plötsligt säger hon ”när grinden här är öppen sitter dom på verandan”. Och 

mycket riktigt, när vi viker runt hörnet sitter ett gäng grabbar som flytt undan den 

värsta hagelskuren. Hon har lätt för att finna sig i situationen och skämtar med 

grabbarna. Det hela känns trivsamt och avslappnat. En av killarna undrar hur 

gammal man ska vara för att få gå med i volontärerna. Någon undrar varför de går 

runt här på stan istället för att vara hemma som alla andra vuxna. Men det syns i 

deras ögon att de uppskattar att få munhuggas lite med vuxna som bryr sig. En 

känsla jag tror vi har svårt att nå fram med på samma sätt i polisuniformen. 

Volontärerna är duktiga på att förmedla att de är där för deras skull och att det helt 

sker på frivillig basis. 

 

En kvinna jobbar på expeditionen inne på Östermalms gymnasium och säger att hon 

känner mer för de här ungdomarna ute i förorten. 

 

En man pluggar till veterinär och verkar framförallt vara sugen på att jobba med 

brottsoffer i framtiden och är nyfiken på hur organisationen kommer at utvecklas 

och vilka möjligheter som kommer att erbjudas. 

 

Anna Karin berättade att man har efterfrågat volontärarbete i Husby och undrat 

varför det inte finns några där borta. Idag finns det i Vällingby/Hässelby, Globen, 

Rågsved, Södra Järva, Farsta, och det är även på gång i Handen, Järfälla. Anna- 

Karin har ett stort engagemang i projektet. Hon berättar att hon är utbildad 

statsvetare och nappade på det här jobbet trots att PS-gruppens hemsida såg hemsk 

ut. Hon är heltidsanställd och säger att det satsas ekonomiskt ganska mycket i det 

här projektet, och på poliskontoren runt om i Stockholm, för att öka närheten till 

lokalsamhället. 
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Det största motståndet har hon mött från de civilanställdas fackförbund. De är rädda 

att de ska ta arbetsuppgifter ifrån dem som normalt de har hanterat, som att dela ut 

broschyrer och ta upp anmälningar.   

 

 

3.2 Resultatsammanfattning 

Kvällen sammanfattat i siffror: Volontärerna vandrade under sammanlagt 4 

timmar mellan kl. 21:00 och 01:00. De var 5 tappra den här kvällen och enligt 

utsago något färre än vad de brukar vara (kanske valde några melodifestivalen 

ändå). Vi mötte 3 andra nattvandrare med gula jackor, tidigt på kvällen och såg 

inte till dem mer efter det. Ytterligare en ”fältis” från socialen stötte vi på, som 

gruppen hade ett väl utvecklat samarbete med.  

Inne på fritidsgården fanns ett tjugotal ungdomar och ett par fritidsledare. Men det 

var relativt lugnt så vi gick ganska snabbt vidare. Utanför tunnelbanan hängde ca 10 

ungdomar och vi mötte ytterligare 2 gäng med grabbar under kvällen. Jag tror jag 

såg 6 polisaspiranter under kvällen med sina handledare. Kvällen fördelades ungefär 

lika mycket i Hässelby som i Vällingby. 

Totalt rörde vi oss över ett ganska stort område i en utstakad rutt där volontärerna 

sen tidigare visste att det hänt grejer, men ändå i ett behagligt gångtempo och blev 

slutligen en ganska bra långpromenad. Under kvällen förstod vi att det hände en del 

saker som polisen var upptagen med och det kändes som vi hade mer ro att samtala 

med ungdomarna. 
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4  Diskussion 

Om jag utgår från rutinaktivitetsteorin anser jag att nattvandring faktiskt spelar en 

viktig roll. Jag tror att ungdomarna känner att de vuxna finns där och utövar en viss 

kontroll men också bidrar till trygghet för dem och någon att prata med. Precis som 

Sarnecki skriver är det svårt att veta om det har någon förebyggande effekt på längre 

sikt och av naturliga skäl svårt att mäta i siffror. Men kanske har de vuxna den 

betydelsen att istället för att en ungdom skall utvecklas till en motiverad 

gärningsman ser de ett alternativ till att vara hederlig medborgare genom 

nattvandrarna. 

 

4.1 Slutsatser och förslag 

 

Efter ett par månaders jobb med rapporten är det så slutligen dags att summera ihop 

arbetet. Det gick lite trevande till en början men ju mer jag läste in mig på området 

ju intressantare blev det. Jag har lärt mig mycket om de olika organisationerna och 

även fått lite idéer från England jag tycker att man borde kunna införa i Västerås. 

Följande frågeställningar ville jag besvara med rapporten och det tycker jag att jag 

har gjort. 

Vilka uppgifter skulle de kunna avlasta polisen med? 

Hur sker samarbetet med polisen? 

Vilka är fördelarna och nackdelarna? 

Hur ser det ut utomlands? 

Behövs nattvandrare över huvudtaget? 

 

I huvudsak är det inte tänkt att volontärerna skall ersätta den ordinarie polisen utan 

vara ett stöd och avlastning för dem. Arbetsuppgifterna kan bestå i vad vi läst 

tidigare, t.ex. vara ett par extra ögon åt polisen och fungera som förebilder på 

staden. De kan även hjälpa till med att prata och reda ut ungdomsgräl och om det 

behövs göra envarsgripanden.  
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Informera om brottspreventiva åtgärder t.ex. ”se till att låsa bilen”, ”Det är förbjudet 

att langa sprit till ungdomar” mm. De kan även dirigera trafik vid större 

tillställningar, hjälpa till med anmälningsupptagningar på polisstation och stötta 

brottsoffer. 

 Jag tror på iden att nattvandra och att visa att vi vuxna inte har övergett stadens 

centrum från kl. 18.00 fredag och lördagskvällar till förmån för halvkriminella 

ungdomsgäng utan vågar visa att vi är där och bryr oss. Jag tror till skillnad från 

Sarnecki att de kan göra en ganska stor skillnad både akut och på lång sikt, även om 

det är svårt att visa på statistik och resultat. Jag vet inte om vi vågar var så offensiva 

som i England och utrusta volontärerna med pepparspray och batong utan en mer 

gedigen utbildning men jag hoppas verkligen att statusen för frivilligt arbete skall 

öka och därmed vara meriterande.  

Samarbetet med polisen kan förmodligen bli ännu bättre men jag gillar vad jag såg i 

volontärprojektet i Stockholm. Där man har en utsättning för volontärerna på 

polisstationen och det ska bli intressant att se hur mycket verksamheten växer. Min 

gissning är att det om 10 år finns över hela landet och är en självklarhet i det 

moderna samhället. 

 

Som förslag, med mina år som lärare i bakhuvudet, hade jag gärna sett att vi haft 

några vuxna som bara funnits med i skolan och hjälpt till med lite av varje istället 

för att köra in lärarna i den berömda väggen. Helt enkelt att dagvandra. Jag skulle 

också kunna tänka mig att dagisplatser med överfulla barngrupper, sjukhusen med 

stressade sköterskor och flera andra verksamheter tacksamt skulle ta emot hjälp. 

Många gånger krävs det inte en högutbildad akademiker för att prata eller ge någon 

ett handtag. Vi har ibland lite väl mycket övertro till utbildning i det här landet. 

Mitt förslag är att låta arbetslösa erbjuda sin hjälp för att de ska få ut sin a-kasse 

ersättning. Jag tror många sjukskrivna skulle uppskatta at få hjälpa till med något, 

om det sker i sådan omfattning och på deras villkor att de klarar av det. Något som 

också skulle ge en möjlighet att få inblick i olika yrken och ge mersmak att utbilda 

sig till. 
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Fördelarna är många, avlastning för många yrkesgrupper. Fler känner delaktighet i 

samhället. Vi får ett lugnare centrum med mindre kriminalitet och förmodligen färre 

arbetslösa. 

Nackdelarna skulle då vara att de riskerar att ta jobb som annars skulle ha utförts av 

anställda med lön. Men fungerar det i England så borde det väll fungera här med. 

Jag tror snarare att det kan skapa fler jobb och färre arbetslösa. 

 

Så på frågan, Behövs nattvandrare över huvudtaget? Blir svaret, ett rungande JA, 

och vi behöver många, många fler!  
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