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Forord: 

Å skrive en masteroppgave har vært utfordrende for å si det mildt. I en slik prøvende tid er 

det viktig å kunne anerkjenne alle de menneskene som har hjulpet meg gjennom prosessen, 

enten ved å lese gjennom og gi tips, gode råd og moralsk støtte. 

Takk til Willy Pedersen som har hjulpet og veiledet meg gjennom hele denne prosessen, takk 

til Frøydis for alle lunsjer spist i lag de siste par årene og for å hjelpe språket i denne 

oppgaven. Takk til Elin for støtte og gode råd når ting så mørkt ut, samt min mor for 

ubetinget hjelp og moralsk støtte hele veien. Stor takk til alle venner og familie for støtte, 

hjelp og gode samtaler gjennom hele denne lange prosessen.  
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Sammendrag: 

I denne avhandlingen belyser jeg Natteravnene, som startet sin virksomhet Mai 1990, i første 

omgang som et tiltak fra politiet for å kunne bedre håndtere uro og utrygghet i Oslo sentrum i 

helgene. Inspirasjonen til å starte Natteravnene kom da to norske politimenn besøkte 

Nattüglorna i Sverige, hvor vanlige sivile borgere gikk rundt i gatene om natten for å øke 

følelsen av trygghet. Først var Natteravnene her i Norge driftet av politiet, deretter ble de en 

uavhengig frivillig organisasjon med eget styre og generalsekretær, men ideen er fortsatt den 

samme: å vandre på gateplan for å hjelpe folk og øke tryggheten i Oslo sentrum. 

 

Spørsmål for avhandlingen er: Hvordan jobber Natteravnene? Hva er kjernen i deres 

virksomhet? Hvordan kan man forstå dem i kontrast til borgervern? Utøver Natteravnene 

sosial kontroll slik sosiologien forstår det? Hvordan kan det i så fall arte seg? Det har også 

oppstått spenninger rundt Natteravnene, hva kan årsaken til det være? 

 

Det sentrale begrepet i denne oppgaven er sosial kontroll. Jeg trekker veksler på forfattere 

som Nils Christie, James Chriss og Thomas Ugelvik for å presisere hva jeg legger i begrepet. 

Men særlig viktig er Erving Goffman og hans forskning på mikrointeraksjonisme og arbeid 

rundt orden i det offentlige rom. Jeg trekker også på Webers arbeid rundt autoritet og 

legitimitet, og knytter dette til begrepet om tillit. Jeg utforsker også Natteravnene som en 

underkategori av polisiær virksomhet, ofte betegnet som frivillig polisiær virksomhet, 

primært utført av enten nabolagsvakter, borgerpatruljer eller frivillige i politiet. 

 

Den viktigste metoden har vært feltarbeidet mitt sammen med Natteravnene. Jeg vandret 

sammen med dem og så hvordan de samhandlet med andre, nærmet seg mennesker de var litt 

usikre på og ble møtt av ulike folk i Oslo sentrum. Jeg har intervjuet åtte Natteravner, samt 

hatt noen samtaler med generalsekretæren. Det har gitt data om ulike aspekter ved 

virksomheten, som bruken av biler og refleksvester. Det har også gitt data om Natteravnenes 

historie. 

 

Analysen konkluderer med fire hovedfunn: 

1) Natteravnblikket – Et av Natteravnenes viktigste hjelpemidler er at de lærer seg evnen 

til å «se» hva som skjer, de lærer seg å filtrere inntrykkene de får når de er ute og 

vandrer. Deres blikk skiller seg fra f.eks. politiblikket ved at det ikke er et 
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mistankeblikk, men heller rettet mot å se hvorvidt noen trenger hjelp eller om politi 

eller andre nødetater må tilkalles. 

2) Natteravnene er avhengig av tillit – For at Natteravnene skal kunne går rundt i gatene 

er de avhengige av å ha støtte og tillit fra politiet og folket. Jeg beskriver det jeg 

betegner som «Rambo-tendenser», hvilket er vandrere som vil være mer kontrollører 

enn hjelpere og risikerer å ødelegge tilliten. 

3) Hjelp – Deres primærfunksjon når de vandrer er å hjelpe andre mennesker som 

trenger det, og som vil ha hjelp. Noe av det som gir Natteravnene den posisjonen de 

har i samfunnet er at de fokuserer på seg selv som hjelpere, ikke på rollen som 

kontrollører. 

4) Sosial kontroll som et biprodukt – Når primærfunksjonen er å hjelpe, blir den sosiale 

kontrollen de utøver mer et biprodukt. Det er også noe av det som var intensjonen fra 

starten av, at de bare skulle være synlige, ansvarlige voksne som kunne «se» avvik. 

 

Konklusjonen er at Natteravnene yter hjelp til de personene som trenger det, men de driver 

også en generell forebyggende virksomhet og driver en indirekte, men effektiv sosial 

kontroll, til tross for at de mangler formelle sanksjonsmidler. Deres nærvær kan dempe 

konflikter og forebygge kriminalitet. Deres autoritet er knyttet til hjelpen de yter, den brede 

legitimiteten de har i samfunnet, samt samarbeid med og støtte fra politiet og resten av det 

offentlige. En nøkkel til deres suksess har vært at de har klart å holde seg innenfor handlings-

rammene som gjelder vanlige borgere, samt sanksjonert de med «Rambo-tendenser». 
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1 Introduksjon: 

I perioden April – Mai 2018 var det episoder med steinkasting mot Natteravnene på Stovner 

og Vestli, dette var inspirasjonen for å se på Natteravnene som sosiale kontrollører. 

Fasinasjonen lå i at Natteravnene er vanlige mennesker uten noen formell autoritet som 

likevel kan gå ut hver helg og forsøkte å gjøre Oslo, og andre byer i Norge, tryggere. Nesten 

all informasjon om Natteravnene virket positiv, likevel var det en hendelse hvor noen ble 

sendt til legevakten. Så hvorfor har Natteravnene mulighet til å gå uniformert rundt i gatene 

og likevel være tilsynelatende respektert blant vanlige mennesker? Denne oppgaven har som 

mål å studere Natteravnene som mulige utøvere av sosial kontroll. For å kunne utforske 

Natteravnene som mulige utøvere av sosial kontroll har jeg valgt en problemstilling med 

enkelte underordnende spørsmål, for å forsøke å dekke Natteravnene i Oslos sentrum og 

mulige eksterne faktorer. 

Er Natteravnene utøvere av sosial kontroll?  

- Hvis ja: Hva slags sosial kontroll er det de utøver? 

- Hvordan kan Natteravnene legitimt patruljere i det offentlige rom? 

- Hvilke grenser finnes for Natteravnene? Hva er rammene for deres oppførsel? 

- Hva truer Natteravnenes posisjon i samfunnet? 

Jeg vil utforske hvorvidt Natteravnene går under en form for sosial kontroll og hvordan man 

kan kategorisere dem ut ifra tidligere forskning. Natteravnene er en organisasjon av frivillige 

som går rundt i Oslos gater om natten, hva skiller dem fra for eksempel nabolagsvakter man 

har sett i andre land eller Odins soldater, som eksisterte i Norge i en kort periode? Hva gjør at 

Natteravnene er så tilsynelatende godt likt og respektert i Oslo og hvordan har de skaffet seg 

den unike posisjonen de har? 

I denne oppgaven har presenteres data anskaffet gjennom å vandre sammen med 

Natteravnene som går i Oslo sentrum i en omtrentlig to måneders periode i vinteren 2019, 

samt intervjuet 8 dedikerte medlemmer med lang erfaring innad i Natteravnene. Dette har gitt 

innsikt i hvordan Natteravnene opererer i Oslo sentrum, hva de anser for å være deres 

oppgaver eller fokus når de er ute, og hvordan de ser seg selv. 

I løpet av oppgaven kommer jeg til å presentere teoriene som bygger opp analysen senere, 

den fokuserer på sosial kontroll, polisiær virksomhet under staten og Goffmans teorier rundt 
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orden og interaksjon i byer. Samt Webers teori rundt legitim autoritet, Grimens forskning på 

tillit og Johanne Dahls innføring i profesjonsblikket til politispanere sammen med Finstads 

politiblikk. Etter det kommer en kort innføring i Natteravnenes historie og hvordan en typisk 

kveld utfolder seg for dem, samt hvordan de kan kategoriseres innenfor polisiær virksomhet 

og hva som skiller dem fra borgervern. Dette før oppgaven går inn på metoden som har blitt 

brukt og litt diskusjoner rundt den, etter det går vi videre til empiriske funn. Disse er 

Natteravnenes måte å se på bybildet om natten, et fenomen jeg har kalt «Natteravnblikket», 

begrepet «Rambo-tendenser», som brukes om de som ønsker en sterkere kontrollrolle, 

hvordan Natteravnenes arbeid fokuserer på å hjelpe mennesker og at sosial kontroll blir mer 

et biprodukt av dette arbeidet. Til slutt vil det bli diskutere litt rundt de empiriske funnene før 

jeg gir en konklusjon på oppgaven. 
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2. Teori: 

For å kunne snakke om hvordan Natteravnene kan gå rundt og påvirke andre menneskers 

oppførsel er det viktig at vi tar en titt på det som skal brukes til å analysere dem; konseptet 

om sosial kontroll og hvordan det som begrep er tilknyttet normer og sanksjoner, i tillegg skal 

det bli forsøkt å plassere Natteravnene innenfor en kategori eller form for sosial kontroll. I 

dette kapittelet kommer vi også innom mikrointeraksjonismen, særlig da Goffmans teorier 

rundt sosial orden og interaksjoner for å kunne forklare Natteravnene. Videre vil polisiær 

virksomhet, tillit, legitim autoritet og blikkbruk bli kort beskrevet før de knyttes opp mot 

Natteravnene. 

2.1 Sosial kontroll: 

Den enkleste definisjonen av sosial kontroll kommer fra James Chriss, som beskriver det som 

alle mekanismer og ressurser som medlemmer av samfunnet forsøker å benytte for å sikre at 

andres oppførsel samsvarer med normer (2013: 18). For denne oppgavens formål er det viktig 

å peke på et par elementer ved Chriss’ definisjon, nemlig at det er flere ulike typer av 

ressurser og mekanismer som mennesker kan bruke, men at de er avhengig av hvem som 

benytter seg av dem og i hvilken kontekst det er de opererer i. Kanskje den viktigste delen av 

definisjonen at man skal forsøke å få samfunnsmedlemmene til å følge normer, men mange 

har ulike ideer om hvilke normer som bør følges og hvordan. For en tidligere eldre nabo var 

ingenting viktigere enn at barn ikke spilte ball på tunet foran rekkehuset der han bodde. 

Resten av naboene brydde seg fint lite om ballspill og var heller opptatt av at den eldre 

naboen ikke skulle true småbarn med å punktere fotballene deres med kniv. Ulike mennesker 

prioriterer normer ulikt, og avhengig av verdigrunnlaget man har kan enkelte normer være 

sentrale for den ene og simpelt hen ikke eksistere for den andre. 

Bengt Larsson og Christel Backman påpeker at selve begrepet sosial kontroll har fått en 

veldig negativ klang i og med at det primært assosieres med statlig håndtering av lovbrudd og 

avvikende grupper. Begrepet kan derimot benyttes innen nesten alle samfunnsprosesser, selv 

de positive (Larsson og Backman 2011: 16). De to går videre til en av grunnleggerne innenfor 

sosial kontroll som teori, Edward Ross, og hvordan han så et samfunn med flere ulike typer 

mennesker og meninger som fortsatt måtte holde seg samlet om samfunnet skulle overleve. 

For at alle skulle kunne leve i samfunnet måtte man føle seg trygg sammen og vite hvordan 

man skulle oppføre seg i sosiale situasjoner, hvilket gjorde at Ross mente menneskers 

forventinger var selve grunnlaget for sosial kontroll (Larsson og Backman 2011: 20-21). Et 



4 
 

viktig poeng å huske er skillet mellom ulike former for sosial kontroll og dermed også typen 

forventninger. 

Nils Christie har presentert to hovedskiller når det gjelder sosial kontroll, primær/sekundær, 

og formell/uformell. Begrepene er utviklet ut ifra tilhørigheten et individ har til samfunnet og 

andre enn seg selv. Primærgruppen består av de menneskene som står individet nærmest i 

livet, mens sekundærgruppen er mer preget av løsere bånd mellom individene. Et eksempel 

på primærkontroll er gjerne familiens oppdragelse, og hvordan foreldrene kan gi tillatelse 

eller nekte barnet å få noe eller gjøre noe av diverse grunner (Christie 1996: 91–92). Skal 

man snakke om den sekundære kontrollen er den kjennetegnet av løsere eller manglende 

bånd enn i familien, det er en større sosial distanse mellom individet og den som utfører 

kontrollen. Christie bruker forskjellen mellom familien og politiet som eksempel, hvor 

familien kjenner individet som begår avviket på et intimt nivå og derfor ikke dømmer 

handlingene ut ifra de formelle reglene eller normene som samfunnet har satt. Politiet vil 

derimot bare se handlingen for hva den er i kontekst av loven. Hvis man slår sin bror vil ikke 

familien behandle en som en voldsforbryter, men politiet vil kanskje gjøre det (Christie 1996: 

92-93).  

Viktigheten av at det er snakk om idealtyper og eksempler må påpekes, da ingen politibetjent 

som ser en bror slå den andre vil dømme broren som voldsforbryter hvis han er 10 år. Politi 

er fortsatt i stand til å ta skjønnsmessige vurderinger, hvilket de gjør i sitt daglige møte med 

forseelser og mindre alvorlige hendelser. Graden av nærhet mellom mennesker er et viktig 

tema for sosial kontroll, særlig fordi noen mener at den sosiale distansen mellom individer 

øker, hvilket igjen har den effekten at det blir mindre uformell sosial kontroll og mer formell 

sosial kontroll. Dette gjør at andre aktører enn de rent formelle og uformelle kan komme inn i 

bildet (Balvig m.fl. 2005: 274). Dette ville vært noe Christie ikke ville sett på som et steg i 

riktig retning, for ham var ingenting sterkere enn primærkontrollen, under visse betingelser. 

Han mente at ingenting kan måle seg med primærkontrollen hos små barn eller i 

samfunnsformer hvor familien er den helt dominerende enhet (Christie 1996: 92). Dette er 

ikke hvordan alle samfunn er eller i det hele tatt hvordan alle familier er. Alle familier har 

sine problemer og det er ikke mangel på eksempler om barn som gjør opprør mot foreldrene. 

Hvis et barn opplever vold eller misbruk kan det både tvinge barnet inn i et sterkt 

kontrollregime av frykt og smerte, hvilket også kan føre til at barnet ikke finner noen 

tilhørighet i familien og primærkontrollen mister all makt. Christie hadde selvsagt et poeng i 

at under riktige omstendigheter er det lite som kan måle seg med primærkontrollen, men 
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burde det familien sier gå over det loven sier? Det er også viktig å huske at det er ikke alltid 

disse omstendighetene eksiterer.  

Det andre skillet Christie fortalte om, mellom den uformelle og formelle formen for sosial 

kontroll, hvilket er skillet som kommer til å bli det mest aktuelle for denne oppgaven, da det 

er et sted mellom disse to formene for kontroll er hvor Natteravnene befinner seg. Formell 

sosial kontroll kjennetegnes nettopp ved at den er formalisert til å bli en del av samfunnets 

reaksjon på brudd av lover og lignende. Formelle kontrollører er da gjerne politiet, med sitt 

voldsmonopol har de mulighet til å gi formelle sanksjoner, gjerne i form av bor eller 

fengselsstraff, mot brudd på norsk lov. Christie understreker at de tre tingene som legger 

grunnlaget for formell sosial kontroll er universalisme, regelstyring og følelsesnøytralitet 

(Christie1996: 93-94). Uformell sosial kontroll er mer satt i det hverdagslige, hos andre 

mennesker som utgjør en del av samfunnet og miljøet vårt. Chriss beskriver det som alle de 

mekanismer og praksiser i hverdagslivet som presser individet til konformitet med samfunnet 

(2013: 57). Dette er en god definisjon, men den krever at man utyper litt for at man skal 

kunne forstå nøyaktig hva det er som inngår i denne definisjonen og hvor bred den faktisk 

kan være. Det nødvendig å snakke om de to tingene Chriss mente var grunnleggende for all 

sosial kontroll, de ressurser og mekanismer som kan benyttes for å sikre oppførsel og normer. 

2.1.1 Normer: 

Normer er i sin aller mest grunnleggende form både regler og en guide for oppførsel (Chriss 

2013: 43), dette kommer av at normer i seg selv også er inndelt i det formelle og uformelle. 

De formelle normene skrives ned og utgjør en del av statens offentlige regler og lover, mens 

de uformelle gjerne er mer diffuse i den forstand at ingen er helt sikre på hvordan de kom til 

verden. De er sjeldent, om noensinne, nedskrevne og blir heller til gjennom gjentatt bruk. 

Uformelle normer er mer en del av samfunnets sosiale fellesgode, de er noe de fleste 

samfunnsmedlemmer forventes å kunne (Ugelvik 2019: 34-35). Det er her en viktig del av 

sosial kontroll kommer inn i bildet. Nemlig at Norge ikke er et helt homogent samfunn, ikke 

alle er like og ikke alle har samme oppfatning om hva som er viktige uformelle sosiale 

normer. Den tidligere nevnte, eldre nabo mente bruddet på regelen om ballspill var såpass 

viktig at trussel om å punktere småbarns fotballer var en helt legitim respons, naboene (særlig 

overnevnte småbarns foreldre) var mildt sagt uenige. I deres øyne burde barn være i stand til 

å spille ball utenfor egne hus en varm lørdag, og gamle menn som truet småbarn med å 

ødelegge lekene deres var uakseptabelt. Desto mer blir det et eksempel på hvordan ulike 

mennesker og ulike verdisett kan gi et annerledes syn på hva som er viktig, hvilket betyr at de 
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prioriterer forskjellige uformelle normer. Alle kan sikkert tenke på en uformell norm som vi 

med ganske stor sikkerhet kan hevde er allment oppfattet som legitim og som følges av alle 

normale mennesker i Norge. Likevel vil det alltid være eksempler på mennesker som enten 

ikke ser noen skade i å gjøre noe andre mener strider imot en norm. Personer med andre 

verdigrunnlag vil ha andre oppfatninger av normer, mange vil kanskje være negativt innstilt 

til ris eller andre former for fysisk avstraffelse i barneoppdragelsen, men det finnes fortsatt 

noen få som mener det best disiplinerer barnet, da de ikke kan snakkes til som voksne. 

Hvordan enkelte reagerer på homoseksuelle som bare holder hender mens de går i gaten er et 

annet eksempel. Eksemplene over er kanskje satt på spissen, men de viser likevel at selv om 

man lever i samme land, by eller område kan det være ting man er grunnleggende uenige om. 

Til tross for ulikheter er det viktig å huske på at vi stort sett følger de samme normene og 

reglene i hverdagen, selv om de er uformelle, noe vi kan se bare på den orden som finnes i 

byer slik som Oslo (Johansen 2000: 67). 

2.1.2 Sanksjoner: 

For enkelthetens skyld kommer ressurser og mekanismer til å bli sett på som sanksjoner, da 

dette er en av de mer vanlige begrepene når man snakker om reaksjoner på avvikende 

oppførsel. Begrepet sanksjoner er nesten like bredt som begrepene normer og sosial kontroll, 

men det er likevel fult mulig å gi en enkel definisjon av det. Sanksjoner er kort sagt de 

reaksjonene vi gir på menneskers oppførsel. Vi gir positive sanksjoner på oppførsel vi mener 

er bra og negative sanksjoner til det som oppfattes som normbrudd (Chriss 2013: 47). Her 

kommer det til å jobbes med den inndelingen mellom formelle og uformelle sanksjoner. 

Thomas Ugelvik skriver om «incentiver», altså forsøk på å påvirke noens oppførsel, eller 

konformitet til normene, ved å true om sanksjoner, en konsekvens. Ugelvik skiller mellom 

positive og negative incentiver som et forsøk på å styre noens oppførsel enten ved å love 

belønning eller true om straff (2019: 39-40). Måten Ugelvik beskriver slike incentiver gir 

argumenter for a de kan klassifiseres som en sanksjonering, om ikke bare sanksjoner under et 

annet navn, i og med at det er en reaksjon på andres oppførsel og et forsøk på å få dem til å 

oppføre seg i samsvar med normer. Incentivene Ugelvik beskriver går ut på å enten true med 

bot fengsel hvis man ikke gjør som politimannen sier, eventuelt love dessert til barn som 

spiser opp middagen sin (Ugelvik 2019: 39-40). Incentiver kan argumenteres for å gå inn 

under mekanismene en person kan benytte seg av for å forsøke å få andre til å oppføre seg i 

henhold til normer. 
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Chriss har en litt annen forklaring av formelle og uformelle sanksjoner i sin bok. Hvor han tar 

for seg Hirschi og Gottfredson sine omformuleringer av Benthams sanksjonsbegreper. De 

skriver om fire typer sanksjoner; naturlig, sosial, juridisk og overnaturlig. Naturlig beskrives 

som negative og skadelige konsekvenser av å operere innenfor et naturlig miljø, slik som å 

brenne seg på åpen flamme. Overnaturlig er hvordan man straffes eller belønnes for sine 

gjerninger i livet etter døden. Sosiale sanksjoner er et produkt av mennesker, det er negative 

reaksjoner slik som uttrykt skuffelse eller sinne. Juridiske sanksjoner er når staten straffer 

lovbrudd ved f.eks. bot eller fengsel (Hirschi og Gottfredson i Chriss 2013: 49). Chriss 

snakker også om sentraliserte sanksjoner som det juridiske systemet til nasjonalstaten som 

støttes av formelle kontrollagenter. I tillegg skriver han om diffuse sanksjoner som 

belønninger eller straff som deles ut av individer eller små organisasjoner på en mer uformell 

basis i det Chriss beskriver som ansikt til ansikt oppførsel, inklusive små grupper, nabolag og 

lokalsamfunn («communities») (2013: 48). 

De ulike beskrivelsene av sanksjoner kan brukes til å forklare hva som i denne oppgaven 

menes med formelle og uformelle sanksjoner. De kan være både positive belønninger eller 

straffer/onder påført noen som bryter med normer. Uformelle normer som brytes blir besvart 

med uformelle sanksjoner utført av hverdagsmennesker som deg og meg, det er snakk om 

vanlige menneskers reaksjoner på noen andres oppførsel, i form av alt fra å sende stygge 

blikk til å åpent gå bort og si ifra, samt påføring av skam (Ugelvik 2019: 37). Når jeg ser 

noen som slipper vekter rett ned på gulvet fra hoftehøyde på gymmen i stedet for å legge dem 

ned rolig og kontrollert sender jeg dem gjerne stygge blikk. Andre vil kanskje velge å si ifra 

til noen som har føttene sine på sete i T-banen, selv om det ikke er noen formell lov mot å ha 

føttene sine på sete sliter det på dem og til slutt ødelegger dem, i tillegg til at å ha beina på 

gulvet er ansett som «vanlig folkeskikk». Formelle sanksjoner er reaksjoner på at formelle 

normer har blitt brutt, noe som betyr at offentlige representanter som har blitt gitt en makt og 

autoritet av staten til å dele ut onder slik som bøter eller fengselsstraff blir involvert. 

2.1.3 Skillet mellom kontroll og sanksjon: 

Det er ikke alltid like lett å skille begrepene sosial kontroll og sanksjoner, i og med at det er 

snakk om idealtyper og ting som går over i hverandre. Begge er reaksjoner på avvikende 

oppførsel ment å få andre til å oppføre seg i samsvar med normene samfunnet har satt opp. I 

denne oppgaven kommer det til å jobbes ut ifra sosial kontroll som selve prosessen med å få 

andre til å følge normene og sanksjoner som virkemidlene man kan bruke for å oppnå målet. 
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Sosial kontroll er at man sørger for at andres oppførsel er i tråd med skrevne og uskrevne 

normer i samfunnet, sanksjoner er hvordan man gjør det. 

Når det skrives om formell kontroll er det mer med tanke på hvem som utfører den, slik som 

offentlige aktører, politi eller lignende. Dette er fordi formell kontroll er håndhevelse av 

nedskrevne lover og inngripen i andres liv, hvilket er reservert politiet og andre statlige 

aktører som kan bedrive vanlig polisiær virksomhet, hvilket vil bli utdypet i 2.3. Formelle 

sanksjoner er virkemidlene politiet kan benytte seg av for å utføre den formelle sosiale 

kontrollen, slik som bøter, ransaking eller arrestasjon. Skillet mellom det formelle og det 

uformelle går primært på hvem det er som reagerer på hvilke typer normbrudd. Hvorvidt det 

er statelige instanser og deres reaksjoner er basert på nedskrevne lover og regler eller de er 

helt vanlige mennesker som simpelt hen forsøker å få noen andre til å forstå at deres 

oppførsel ikke er i samsvar med de mer uskrevne reglene i samfunnet. 

2.1.4 Natteravnene som sosial kontroll: 

Det som er interessant med Natteravnene er hvordan de ikke passer helt perfekt inn i noen av 

idealtypene. De er bare vanlige mennesker som deltar frivillig på vandring, uten noen form 

for makt annet enn det enhver norsk statsborger har, altså er de ikke formell kontroll, men 

heller uformell. Natteravnene i Oslo sentrum kjenner, så vidt det har kommet frem i 

oppgaven, sjeldent eller aldri menneskene de møter i løpet av en vandring, så det er ikke 

snakk om nære relasjoner mellom dem, dermed kan vi snakke om Natteravnene som en 

uformell sekundærkontroll. Noe av det som gjør Natteravnene så unike er at de er en 

organisert gruppe frivillige som vandrer rundt i Oslo sentrum. De er ikke like tilfeldige og 

sporadiske som den uformelle sekundærkontrollen man vanligvis tenker på, som bare er 

vanlige folk i gatene som skal gi en inntrykk av at de ser at vedkommende gjør noe galt og 

dermed håpe at skyldfølelsen blir nok til å få individet til å endre oppførsel i fremtiden. 

Organisert uformell sosial kontroll vil bli tatt opp igjen i delen om polisiær virksomhet under 

staten i 2.3.1. 

2.2 Mikrointeraksjonisme og symbolsk interaksjonisme: 

Aakvaag beskriver mikrointeraksjonismen som kjennetegnet av to ting. Først at aktør er i 

fokus som kompetent og fri, sosial orden skapes nedenfra og opp av aktør. Det andre 

kjennetegnet er at ansikt til ansikt-samhandling, å studere i detalj alt aktører bruker for å 

skape en meningsfull sosial verden. Aakvaag deler mikrointeraksjonismen inn i to deler, den 

av dem som er relevant for denne oppgaven er den symbolske interaksjonismen (Aakvaag 
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2008: 64). Aakvaag hevder det mest grunnleggende med symbolsk interaksjonisme er det at 

den bygger på en filosofisk pragmatisme, mennesker blir sett på som handlende fremfor 

tenkende (Aakvaag 2008: 65). Joas & Knöbl presiserte i sin bok at for tilhengere av symbolsk 

interaksjonisme var det nødvendig å tolke normer og verdier i den konkrete handlings-

situasjonen, dette fordi konkrete situasjoner har en ikke-konstant natur (2011: 123). For 

symbolsk interaksjonisme kan normer påvirke aktøren, men de styrer ikke handlingene til 

aktøren (Joas & Knöbl 2011: 132). 

2.2.1 Goffman: 

I teoriretningen symbolsk interaksjonisme er Goffman kanskje en av de mest kjente og 

relevante for denne oppgaven, da hans arbeid med interaksjoner mellom mennesker i blant 

annet byer fortsatt snakkes om den dag i dag (Goffman 2010: xi-xii). 

Noe av det som gjør Goffman så relevant er teorien rundt sivil uoppmerksomhet. For 

Goffman var det viktig for mennesker at man ikke skulle stirre eller åpenbart vie 

oppmerksomhet mot andre, for å kunne unngå å krenke et annet individs selv (Goffman 1967: 

18). Nikolay Johansen knytter i sin doktorgradsavhandling sivil uoppmerksomhet opp mot 

sosial kontroll og regulering av enkeltmenneskers atferd (2008: 367). Dette kan man se at når 

Goffman beskriver hvordan han mener individer korrigerer avvikende atferd i den offentlige 

sfæren, er det første trinnet å rette oppmerksomhet mot den som har begått den avvikende 

gjerningen. De neste to trinnene går ut på at avviker blir tilbudt en sjans til å rette opp 

situasjonen, på en ikke-truende måte, avviker gir et tilbud om kompensasjon, og det er opp til 

den kompensasjonen blir tilbud til å avgjøre om hen aksepterer eller ikke. Skulle 

kompensasjonen bli akseptert vil avviker bli tilbudt tilgivelse, hvilket fører til det fjerde og 

siste trinnet, at avviker takker for tilgivelsen (Goffman 1967: 20-22). For Goffman var altså 

en metode for å holde orden i det offentlige rom å rette oppmerksomhet mot individer som 

brøt med sosiale normer. Noe av det som ligger bak Goffman sine tanker rundt denne former 

for sekundær sosial kontroll var at individer som gjør noe galt kan miste ansikt eller da rykte, 

hvilket kan føre til skam eller følelse av mindreverdighet (Goffman 1967: 8). 

Ugelvik viser til hvordan uformell sosial kontroll i den forstand han beskriver den er ment å 

få noen som avviker fra de sosiale normene til å føle skam eller skyld. Med utgangspunkt i 

Goffman skriver Ugelvik om hvordan individet heller kan reagere med sinne enn med skam 

når det blir forsøkt kontrollert. Dette er fordi utgangspunktet til Goffman er at interaksjonen i 

det offentlige rom er ment å være basert på at alle som ferdes der skal kunne beholde ansikt 
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og ikke true hverandres selvbilde (Ugelvik 2019: 96). Bakgrunnen ligger i hvordan Goffman 

så på et individs selv som noe av det siste man tenkte på som hellig i den sekulære by (1967: 

95). En annen del av fenomenet kan ligge i hvordan Goffman snakket om samtale-bevarelse 

(«conversational preserve») hvilket er et individs rett til å selv ha noe kontroll over hvem som 

får tiltale hen og når hen kunne bli tiltalt (Goffman 2010: 40). 

Hvis det da er slik at et individ skal kunne ha et hellig selv som gir et ansikt man er ment å 

opprettholde i det offentlige, samt ha noe rett til å bestemme selv hvem som kan kontakte en 

når, blir det interessant å se hvordan individer kan takle at fremmede slik som Natteravnene 

går rundt i gatene. Slike individer vil da bryte med ikke bare med den sivile 

uoppmerksomheten, men vil også da kunne risikere å krenke selvet, noe av det siste Goffman 

så som hellig i den sekulære verden. Hvis Natteravnene skal forsøke å tilnærme seg også da 

heller ikke vil bli tilnærmet av Natteravnene kan de risikere å bryte med samtale-bevarelsen. 

Goffman mente også at feil oppførsel var en offentlig sak i den forstand at alle som ser det 

føler at det er snakk om en ugjerning fra avvikeren. Et slikt avvik kan sies å være offentlig 

fordi den er tilgjengelig og bekymringsverdig for alle i nærheten, eller som kommer i 

avvikerens nærhet (Goffman 1967: 139). Slik sett er det også viktig å huske at det er snakk 

om offentlige steder hvor Natteravnene vandrer, hvilket betyr at mulige avvikere ikke har like 

mye rett på å bli latt være i fred som hvis de skulle vært i eget hjem. Johansen understreker i 

sin tekst at Goffman viser til en kombinasjon av sivil uoppmerksomhet og gjenopprettende 

utvekslinger som grunnlaget for orden i det offentlige rom (2008: 377). Gjenopprettende 

utvekslinger er interaksjoner ment å gjøre et brudd på et individs personlige sfære godt igjen 

og vise at den som brøt normen ikke var en ren avviker eller noen som ikke bryr seg om 

andres personlige sfære (Goffman 2010: 64). 

Johansen går i sin avhandling inn på en tidligere artikkel han skrev om det han da kalte sivil 

kontroll, hvor han var skråsikker på at en tilfeldig observasjon rundt en mann som forsøplet 

var noe viktig. Etter 8 år og nøye lesning av Goffman virker derimot Johansen mer sikker på 

at det heller var snakk om et individ som kjente normene i sine omgivelser godt nok til å 

kunne komme unna med forsøplingen, dette ved en blanding av sivil uoppmerksomhet og 

selvets ukrenkelighet (Johansen 2008: 421–422). 

2.3 Polisiær virksomhet: 

Det har hittil blitt gjort rede for at Natteravnene som en organisasjon kan kategoriseres som 

uformell sekundærkontroll. Dette er ikke den eneste måten man kan snakke om Natteravnene, 
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en av deres målsettinger har vært å virke preventive ved å gå rundt i sentrum om natten, 

trygghet blir et nøkkelord (Natteravnene 2018a). Her vil det argumenteres for at Natteravnene 

kan kategoriseres som en form for polisiær virksomhet, en ganske unik form som er relativt 

uvanlig. 

Politiet i Norge har et voldsmonopol, men polisiær virksomhet innebærer ikke nødvendigvis 

tvang eller vold. Heidi Lomell påpeker at polisiær virksomhet har eksistert siden før det 

moderne politiet vi kjenner til i dag oppstod (Lomell 2014: 355). Ordningen vi tar som en 

selvfølge, at politiet er de eneste som skal opprettholde lov og orden på et formelt plan, har 

ikke vært en selvfølge for mer enn et par hundre år. Et viktig poeng for Lomell er at politiets 

oppgaver har endret seg over tid, selv bare i nyere tid er det ikke lenger slik at politiet deler ut 

parkeringsbøter, hvilket er et formelt onde ment å rette opp menneskers oppførsel (Lomell 

2014: 355-356). Viktig for denne oppgaven blir Shearing og Stenning sin definisjon rundt 

moderne polisiær virksomhet, nemlig at den må forståes med utgangspunkt i orden og alle 

måtene den kan skapes og opprettholdes (Shearing og Stenning i Lomell 2014: 356). Dette 

bringer oss videre inn på de ulike formene polisiær virksomhet kan ha. 

2.3.1 Typer polisiær virksomhet: 

 En mye brukt inndeling kommer fra Ian Loader og hans skille mellom ulike typer polisiær 

virksomhet. Loader brukte begrepet mangfoldig polisiær virksomhet («plural policing»). Han 

påpeker at i tillegg til den vanlige polisiære virksomheten som utføres av staten og statlige 

institusjoner har vi en utvidelse som strekker seg fra de som privat bedriver polisiær 

virksomhet gjennom staten, internasjonale enheter som bedriver polisiær virksomhet over 

staten (f.eks. Interpol), markeder utenfor («beyond») staten og helt til de sivile som bedriver 

polisiær virksomhet under staten (Loader 2000: 324). For denne oppgaven vil hovedfokuset 

ligge på Polisiær virksomhet under staten, hvilket er kategorien hvor vi kan plassere 

Natteravnene og deres aktiviteter, men også borgervern, hvilket vi kommer inn på senere. 

Loader har tre kjennetegn på polisiær virksomhet under staten: 

1) Organisert overvåkning direkte utført av sivile borgere, men under statelig kontroll 

eller tilsyn. 

2) Sporadiske former for reaktivt borgervern rettet mot å fange eller straffe mistenkte 

avvikere. 

3) Borgere på patrulje i forsvar av spesifikke lokalområder, en proaktiv og preventiv 

aktivitet (Loader 200: 328). 
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Til tross for at både Natteravnene og en organisasjon som Odins soldater kan plasseres i 

denne underkategorien av polisiær virksomhet ble en av dem møtt med støtte og har i løpet av 

de 29 årene de har eksistert klart å opparbeide et godt rykte og ros fra staten (Justis- og 

Beredskapsdepartementet 2005: 96), mens Odins soldater rask ble møtt med mistanke og 

sanksjoner fra politiet (Bjørgo 2018: 119-121). Det finnes en forklaring på dette, men først 

må vi se litt på hvordan samfunnet har endret seg i nyere tid. 

Der Loaders kategorier er hjelpsomme er det et annet navn man har på den typen polisiær 

virksomhet Natteravnene og deres likemenn bedriver på frivillig basis kalles frivillig polisiær 

virksomhet. Altså individer og organisasjoner som bedriver polisiær virksomhet, men på en 

frivillig basis (Button 2002: 83). Dette er noe som har blitt ønsket i flere land over lengere 

tid, i hvert fall fra et politisk ståsted. Noen politikere liker tanken på å engasjere folket i 

polisiær virksomhet. Enkelte forskere forklarer dette med en svakere stat som har mindre 

kontroll enn før (Button 2002: 21), og andre med hvordan politiet alene ikke kan håndtere all 

kriminalitet og skape all orden, hvilket betyr at alle må bidra (Uhnoo og Löfstrand 2018: 42). 

Disse fenomenene er ikke i like stor grad tilfellet for Norge, Ugelvik peker på vår sterke 

velferdsstat og høye tillit kombinert med en lav arbeidsledighet som noe av det som gjør at vi 

ikke passer helt inn i den internasjonale konteksten, selv om han understreker at vi ikke er 

perfekte (2019: 172-176). Uhnoo og Löfstrand hevder frivillig polisiær virksomhet er et av de 

trekkene man ser internasjonalt for å komme disse nye tidene i møte. Grunnen er 

ansvarliggjøringen av borgere, hvilket er det som skal til for å starte frivillig polisiær 

virksomhet (Uhnoo og Löfstrand 2018: 41). Frivillig polisiær virksomhet kan ta flere ulike 

former, alt fra de frivillige konstablene man finner i bl.a. Storbritannia (Button 2002: 84), og 

nabolagsvakter (Bullock 2014: 125). Som nevnt over eksisterer denne formen for polisiær 

virksomhet fordi politiet ikke kan klare å skape orden helt alene, enkelte går såpass langt som 

å kalle det den profesjonelle modellens fiasko (Bullock 2014: 127). 

Dette er som tidligere nevnt mindre relevant for den norske konteksten, selv om Brundtland i 

1995 etterlyste mer aktive borgere med tanke på sosial kontroll, hevder Ugelvik at Norge 

ikke har sett noe særlig til frivillig polisiær virksomhet annet enn nettopp Natteravnene. Det 

har særlig ikke vært noe av den typen hvor sivile får opplæring og utstyr av politiet, til tross 

for at det finnes samarbeid mellom politiet og andre aktører slik som SLT (Ugelvik 2019: 

200-201). Bakgrunnen for dette kan argumenteres for å være blant annet at det er en smal 

linje mellom legitim frivillig polisiær virksomhet og borgervern (Sharp et.al. 2008: 248). Her 

kan man vise tilbake til Loaders beskrivelse av hva som er polisiær virksomhet under staten, 
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men også Les Johnston og hans bidrag til litteraturen rundt frivillig polisiær virksomhet. 

Johnston gjorde et viktig skille mellom to typer frivillig polisiær virksomhet, nemlig 

ansvarlig borgerskap og autonomt borgerskap (Johnston i Button 2002: 83). Johnston har 

også en viktig plass i denne litteraturen for sin liste over 6 krav som må oppfylles før han 

mente noe kunne betegnes som borgervern: Det må være en planlagt respons, medlemmene 

må være del av en privat eller frivillig ordning, de kan ikke ha støtte fra staten, de må enten 

true om eller bruke vold, responsen må være en reaksjon på reelle eller oppfattende avvik og 

de må tilby sikkerhet til lokalsamfunnet (Johnston i Sharp et.al. 2008: 248). Det viktigste 

kriteriet kan argumenteres for å være manglende støtte fra staten. Button hevdet dette var 

kriteriet Johnston brukte for å skille mellom ansvarlig og autonomt borgerskap (2002: 83). 

Av de 6 kriteriene kan det lett argumenteres for at Natteravnene oppfyller 4, hvilket styrker 

ideen om et tynt skille mellom ansvarlig borgerskap og borgervern. 

En av grunnene til at vi ser en så tett kategorisering av aktivt borgerskap og borgervern er 

ikke bare den tynne linjen mellom de to, men også hvor lett det er for legitimt aktivt 

borgerskap å bli borgervern. Det finnes et eksempel fra Storbritannia, hvor Kate Williams 

gjorde en studie av to ulike steder som begge formet det hun kaller «street watch scheme» 

(Williams 2005). Slike «street watch schemes» beskrives ganske likt Natteravnene, der 

beboere frivillig går rundt i gatene i området hvor de bor og observerer med det formål å 

enten rapportere mistenkelig atferd eller tilkalle politiet (Williams 2005: 527). I det ene 

tilfellet så hun hvordan beboerne i et område følte de måtte gjøre noe med all 

gateprostitusjonen som foregikk både dag og natt. De startet med protester som ved enkelte 

anledninger ble voldelige før politiet foreslo at de heller kunne forme en «street watch 

scheme» slik at politiet og beboere lettere kunne samarbeide om å gjøre noe og samtidig 

holde ro og orden. Dessverre holdt ikke beboerne seg innenfor de rammene som ble satt av 

politiet, hvilket resulterte i at politiet trakk seg unna og kuttet sin støtte til ordningen 

(Williams 2005: 530-534). For denne oppgaven blir det relevant å påpeke at det var snakk om 

en litt spesiell rekkefølge på hvordan denne spesifikke «street watch scheme»-en ble skapt. 

Ordningen kom i etterkant av at man følte problemet ble for mye, først kom sinnet, deretter 

kom «street watch scheme». I Norge har vi hatt eksempelet rundt Odins soldater, noe vi 

kommer tilbake til senere. Først skal vi inn på ansvarlig borgerskap, hvilket er det man kan 

kategorisere Natteravnene under. 
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2.3.2 Aktivt borgerskap og Natteravnene: 

Man har sett noe forskning på ansvarlig borgerskap, men det er veldig mange ulike former for 

ansvarlig borgerskap. Du har nabolagsvaker, «street watch schemes» og borgerpatruljer, helt 

ned til den vanlige mannen i gata som i løpet av sin daglige rutine plutselig ser noe og ringer 

politiet (Button 2002: 83). Man har muligheten for å argumentere at enkelte deler av 

Natteravnene som vandrer i sin egen bydel og i lokalområdene der de bor ligner mer på 

nabolagsvakter enn de som går i sentrum. Dette fordi nabolagsvakter er mer fokusert på 

stedet der medlemmene bor, men detter er til tross for at nabolagsvakter ikke går rundt på 

samme måte som Natteravnene og ikke er like mye utenfor egen daglig rutine (Button 2002: 

86). Siden denne oppgaven fokuserer på Natteravnene som går i sentrum, hvilket ikke 

nødvendigvis er bostedet til særlig mange, blant informantene var det kanskje to som bodde 

nære sentrum i Oslo. Derfor blir det litt mer passende å beskrive dem som borgerpatruljer, 

hvilket Bullock hevder det finnes litt lite forskning på (2014: 148).  

Borgerpatruljer har eksistert siden før politiet, i steder som USA var det helt vanlig i f.eks. 

ville vesten (Madensen 2013: 17). Dette går tilbake til det Lomell sa om at polisiær 

virksomhet har eksistert før selve politiet (2014: 355). Bullock har en definisjon rundt det at 

de er ment å være en litt mer spesifikk patrulje-/overvåknings rutine som er trygghetsorientert 

eller sikter på å forhindre kriminalitet og er organisert av ulike typer aktører og 

organisasjoner. I definisjonen til Bullock var derimot borgerpatruljer ment å være fokusert på 

bosteder og ikke kommersielle områder (2014: 148). Dette er interessant nettopp fordi dette 

ikke er tilfellet for Natteravnene i Oslo sentrum. Samtidig er det også slik at Bullock i sin bok 

ikke har en egen definisjon på hva som spesifikt er nabolagsvakter, slik som hun har med 

borgerpatruljer. Et eksempel på borgerpatruljer er «Guardian Angels» som ble etablert i New 

York i et forsøk på å gjøre t-banene der tryggere for folk flest (Madensen 2013: 18). Bullock 

kommer også med et eksempel på hva som kan være borgerpatruljer, nemlig organisasjonen 

«street pastors» (Bullock 2014: 150). Med unntak av det religiøse aspektet (da Natteravnene 

skal være religiøst og politisk nøytralt) er det en artikkel som tilsier at det er mye likt mellom 

de to. Begge har sitt fokus på et område om natten der folk strømmer til for å drikke og 

lignende, heretter natt-økonomien. «Street pastors» er aktive i å patruljere sine områder når 

natt-økonomien er på sitt mest aktive og de har som sitt mål å være blant annet en synlig 

forsikring og trygghet for de som kanskje føler seg sårbare alene om natten. «Street pastors» 

hjelper også de som kanskje har blitt litt vel beruset og må finne seg en drosje (Swann et.al. 



15 
 

2015: 172). Alt dette kunne like gjerne beskrevet en vanlig vandring for Natteravnene i Oslo 

sentrum. 

Selv om det hele virker som en positiv sak er det likevel viktig å huske at aktivt borgerskap 

raskt kan bli borgervern. En risiko som kan forekomme i borgerpatruljer er hvordan 

medlemmene ikke nødvendigvis er etnisk representative for de som bor i nabolaget. En slik 

mangel kan gjøre at enkelte personer kan føle seg direkte utrygge når de ser en borgerpatrulje 

komme mot seg (Bullock 2014: 157-158). Madesen nevner også hvordan enkelte 

borgerpatruljer i nabolag har hatt problemer med å skille beboere og ikke-beboere. Hun 

påpeker også at «Guardian Angels» ikke hadde støtte fra politiet når de ble etablert, de har til 

tross for sin popularitet blant folk opplevd at medlemmer bidrar til uorden. I et tilfellet ble til 

og med flere medlemmer drept etter å ha startet en slåsskamp (Madensen 2013: 19). 

2.4 Tillit: 

Noe som kjennetegner Norge er blant annet at vi er et land med høy tillit til både mennesker 

og staten (Skirbekk 2012: 11), dette er noe man kan argumentere er det mest grunnleggende 

for at Natteravnene kan holde på slik de gjør. Tillit er et vanskelig begrep å definere, man har 

ifølge Harald Grimen sterke empiriske antagelser som omgjøres til definisjonskjennetegn ved 

tillit (2009: 23). Han gjør likevel et forsøk med en handlingsteoretisk tilnærming hvor han 

fremmer tillitens viktigste kjennetegn som å handle med få forhåndsregler, men Grimen 

nevner også at en alternativ tankegang er å se på tillit som en type oppfatning eller 

forventning (2009: 134).  

Forklaringen rundt forventninger er interessant fordi hvorvidt forventninger blir oppfylt eller 

brutt påvirker hvordan man tenker eller reagerer på andre mennesker i fremtiden. Samtidig er 

det kanskje ikke så lett å argumentere for at noen som forventer at en fremmed skal utøve 

tilfeldig vold mot hans person får forsterket tillit hvis den forventningen blir oppfylt. Grimen 

har et interessant skille mellom det subjektive og objektive synet på en tillitsrelasjon, 

sistnevnte er fysiske fakta som ikke kan påvirkes av individers oppfatninger og førstnevnte er 

hvordan enkeltindividet oppfatter sin situasjon (Grimen 2009: 62-63). Slik sett blir det 

interessant med et kognitivismens syn på tillit, kjennetegnet bl.a. av at tillit bygger på 

kunnskap om motparts pålitelighet. Selv om Grimen kritiserer et slik syn for å utelukke at 

tillit kan bygge på beslutninger, eller på lite kunnskap, hvilket gjør begrepet om tillit veldig 

smalt (2009: 37). For denne oppgaven er det relevant at mange kjenner til Natteravnene og 

har hørt gode ting om dem. Natteravnene er også tillitsmottagere, folk har med andre ord 
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forventninger til dem når de går i gatene med vestene. Derfor er det litt mer relevant å 

analysere datamaterialet i forhold til hva slags forventninger befolkningen har til 

Natteravnene og hvordan Natteravnene handler i forhold til disse forventningene. I likhet 

med andre teorier er det viktig å huske at det er snakk om idealtyper og man kan benytte seg 

av begge retningene. Når Natteravnene interagerer med andre handler begge parter med tillit i 

form av få forhåndsregler, når Natteravnene vandrer og observerer er det mulig å kunne 

argumentere for mer forventning enn faktisk handling. 

Noe av det som gjør Norge så spesielt og at Natteravnene kan fungerer er den høye tilliten til 

både andre mennesker og institusjoner. Thomassen skildrer de to kategoriene som sosial tillit, 

altså tilliten vi har til andre mennesker, og politisk tillit. Sistnevnte blir forsøkt forklart 

ovenfor, Thomassen viser til en definisjon som hevder politisk tillit går primært ut på at 

borgerne ser på staten og alt den innebærer som rettferdig, ærlig og effektiv (Thomassen 

2010: 73). Dermed kan det argumenteres for at nordmenn stoler på at institusjonene som har 

gitt Natteravnene lov til å vandre i det offentlige rom. Videre er det også slik at Grimen 

hevder tillit er innskrevet i et normativt landskap, hvilket ikke betyr at tillit har sterke 

moralske lover eller medfører plikt, men normativitet kan gi tillitsgiver tro om at han har et 

legitimt krav om hva tillitsmottaker bør gjøre (Grimen 2009: 41). Makt kan gjøre tillit 

vanskelig når det er maktforskjeller, siden de med mak ikke må holde det de lover (Grimen 

2009: 51-52), hvilket er et mulig argument for at Natteravner med makt ikke ville vært like 

lette å stole på av befolkningen. 

2.5 Legitim autoritet: 

En viktig ting å avgjøre var hvorvidt Natteravnene hadde noen form for autoritet over andre, i 

og med at de bare er vanlige mennesker er dette litt feil å si, men samtidig er de ikke uten 

autoritet. Viktig for denne delen av oppgaven er at mye av forståelsen er basert rundt autoritet 

og legitimitet på Webers forståelser av begrepene. Samtidig er det en interessant forståelse av 

hvordan samfunnsforskere studerer legitimitet som kommer fra David Beetham. Han skrev 

hvordan samfunnsforskere fokuserer på legitimitet i en gitt kontekst, fremfor noe mer 

generelt (Beetham 2013: 6). Dette er relevant med tanke på at den norske konteksten er høy 

tillit til både andre mennesker og institusjoner. 

Autoritet i Webers arbeid kommer litt an på. I oversettelsen av Webers arbeid gjort av A.M. 

Henderson og Talcott Parsons til engelsk benytter de seg av begrepet «imperative control» 

for å oversette Webers begrep «Herrschaft». I en fotnote på samme side bemerker Henderson 
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og Parsons at det ikke er et godt engelsk ord med samme betydning og at «imperative 

control» var blitt brukt tidligere og ga en så god oversettelse som man kunne ønske. Derimot 

bemerker de at Weber i store deler av verket var opptatt av «legitime Herrschaft», hvilket de 

mente enkelt og ryddig kunne oversettes til autoritet uten at noe mening ble tapt i 

oversettelsen (Weber 2012: 152 ff). Weber selv definerer «Herrschaft» som sannsynligheten 

for at en kommando med et gitt innhold vil bli avlytt av en gitt gruppe mennesker (Weber 

2012: 152). Når det gjaldt autoritet skriver Weber om legitim utøvelse av «Herrschaft» (2012: 

153). I sin introduksjon til boken skriver Parsons om hvordan Weber tenker om autoritet som 

en måte å strukturere menneskelige relasjoner ved integrasjon av mange menneskers 

aktiviteter, blant annet ved å hindre forstyrrende aktiviteter (Weber 2012: 22). 

Weber skrev at legitim autoritet baserer seg på tre ting: rasjonalitet, tradisjoner og karisma. I 

det rasjonelle grunnlaget for legitim autoritet hviler autoriteten på det lovlige eller juridiske 

mønsteret av normative regler og rettigheten til de som har fått autoritet under slike regler til 

å utgi ordre. Dette var Webers lovlige autoritet, men det relevante for oppgaven er hvordan 

Weber hevder lydighet er mot den juridiske etablerte og upersonlige orden. Lydigheten 

gjelder kun personer som utøver autoriteten til en institusjon («office»), men da bare innenfor 

den grad av autoritet institusjonen har (Weber 2012: 328). Natteravnene har autoritet til å gå 

rundt og se og si ifra, men de kan ikke gripe inn. 

Man kan argumentere at det som gir Natteravnene muligheten til å vandre i Oslos gater i sin 

refleksgule uniform er at de har en rasjonell autoritet fra, eventuelt «lånt», fra staten. 

Beetham hevder en svakhet ved Weber og hans arbeid er at ifølge Beetham sin analyse av 

Webers arbeid reduserer han maktens legitimitet til at folk tror den er legitim. Altså kommer 

legitimiteten fra at folk tror på den (Beetham 2013: 38). Dette er ikke hvordan Webers 

uttalelse rundt legitim autoritet på rasjonelt grunnlag blir forstått i denne oppgaven. 

Weber skriver i sin bok at legitim autoritet basert på rasjonalitet kommer fra å akseptere at 

autoriteten er basert på rasjonalitet (2012: 329). Folket aksepterer en legitim orden, her regler 

for oppførsel (Weber 2012: 124), av blant annet en rasjonell tro på validiteten (Weber 2012: 

130). Så det er ikke noe så enkelt som å bare si at folk tror det er legitimt, folket ser 

samfunnet rundt seg og aksepterer at lovene og reglene som styrer deres oppførsel er basert 

på rasjonell tankegang, ikke at føydalherren fant på det i en drøm. Et viktig poeng Weber 

trekker frem er at det må være klare og konsistente regler som er rasjonelt styrt, administrert 

og forvaltet (Weber 2012: 330). Dette er også et viktig poeng Ugelvik trekker frem som en 
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viktig del av sosial kontroll, særlig formell, at man den kontrollerte må vite hvilke regler som 

gjelder og hvorfor (Ugelvik 2019: 179). Dette viser at statens legitime bruk og forvaltning av 

lover, regler og voldsmonopol er viktig (Ugelvik 2019: 110 og 112). Dette viser til at folket 

ikke har en blind tro slik som Beetham hevder Webers teori legger opp til, men heller at det 

er snakk om en konstant forhandling rundt hva staten og borgere kan gjøre for å opprettholde 

en stats legitimtime kontroll og autoritet. Noe som fører oss tilbake til Norges unike kontekst 

som et land med høy tillit. 

For i og med at denne oppgaven fokuserer på den spesifikke norske konteksten rundt autoritet 

og legitimitet er det viktig å trekke frem at befolkningen i Norge har en veldig høy grad av 

tillit til både andre mennesker og staten og dens institusjoner (Skirbekk 2012: 11). Dette betyr 

at vi stoler på at staten ikke misbruker makten sin eller at statelige aktører ikke oppfører seg 

profesjonelt i samsvar med retningslinjene de selv har satt. 

Som vi så tidligere er en viktig del av ansvarlig borgerskap at det har støtte fra staten, slik at 

det ikke går utover til å bli borgervern (Button 2002: 83). Dermed ser vi at en stat vi har tillit 

til gi Natteravnene lov til å gå ut om natten i helgene for å passe på andre folk. Det kan 

argumenteres for at dette vil kunne tolkes som at staten ga eller videreførte en liten del av sin 

autoritet videre til Natteravnene, nemlig autoriteten til å vandre uniformert rundt og jobbe for 

å gi en følelse av trygghet og orden. Når Natteravnene oppfører seg i samsvar med de reglene 

og rammene satt for deres oppførsel og ansvar vil det være mulig å argumentere for at de blir 

oppfattet som en legitim utøver av autoriteten de har fått fra staten. 

2.6 Blikk: 

Når Natteravnene vandrer observerer de verden rundt seg og ser etter ting, dette kan 

sammenlignes med politiblikket til Liv Finstad (2003), men er samtidig ganske annerledes. 

Politiblikket går primært ut på hvordan politiet ser verden rundt seg når de er på jobb for å 

kunne filtrere og tolke inntrykk (2003: 25). En viktig del av Finstads analyse var hvordan 

politiets egne initiativer viste henne hvordan politiet ser på politiets formål (2003: 58). 

Profesjonsblikk, hvordan noen ser og analyserer sine omgivelser, er en måte å forstå en 

profesjonsutøvelse (Dahl 2019: 213). I Finstad sitt tilfellet betegnet hun politiblikket som et 

mistankeblikk (2003: 25). 

Dahl beretter om det teoretiske rammeverket rundt blikk og taus kunnskap. Et viktig punkt er 

at profesjonsblikk kan forståes som en måte å se virkeligheten på tilegnet gjennom utdanning 

og yrkeserfaring. Slike blikk kan være åpne og spesifikke samtidig, dermed også preget av 
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det generelle og det individuelle, dette fordi det preges av individets skjønnsutøvelse. Det 

som analyser av profesjonsblikk må få med seg blir dimensjoner som makt, kunnskap, 

sosialisering, praksis og institusjonelle rammebetingelser (Dahl 2019: 214). Dahl viser også 

til politiblikket som et korrigerende og disiplinerende blikk (2019: 219). 
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3 Hva er Natteravnene? 

Det er viktig å ha et bilde av ting som hvordan organisasjonen Natteravnene er bygd opp, 

hvordan de fungerer på gateplan og hva som er formålet deres som organisasjon. I denne 

delen vil det bli gitt et lite bilde av hvordan Natteravnene startet opp i Norge og hvordan en 

vanlig vandring ser ut. Samt vise til forskning som gjør at vi kan kategorisere Natteravnene 

som en frivillig polisiær virksomhet og hvordan dette gjør Natteravnene sårbare for å kunne 

bli kategorisert som borgervern hvis ting går galt. 

3.1 1990 – det hele starter: 

Det er dette året at «støttegruppe for natteravnprosjektet» først ble lansert av Oslopolitiet for 

å kunne hanskes med er problem som kanskje ikke er helt uvanlig i vår tid, nemlig at gatene 

ikke føltes trygge lenger (Natteravnene 2018b). I sin masteroppgave beskriver Stine Pedersen 

hvordan det var avisoppslag som markerte diverse steder i Oslo sentrum hvor det ikke var 

trygt å være i helgene. En uro over at vold og fyll herjet i sentrumsområdet på nattestid gjorde 

at Dag Harald og Gudmund Johnsen så til en svensk løsning på et lignende problem: voksne 

sivile som gikk gatelangs i områdene man fryktet bråk. Det skulle bli et forsøk på å vise at 

det ikke var farlig å være i sentrumsområdene på nattestid, gi ungdommer noen ansvarlige 

voksne de kunne snakke med hvis de ville og kanskje også hindre vold og hærverk (Pedersen 

2010: 2-3). Det var slik Natteravnene kom til Oslo og senere resten av Norge. I seg selv viser 

dette til hvordan Natteravnene kan operere med en den legitimitet, de ble i sin tid startet av 

politiet som et tiltak for at vanlige mennesker skulle bidra til å gjøre byen tryggere. En slik 

start er en av de tingene den internasjonale forskningen på frivillig polisiær virksomhet 

hevder er essensiell for at et slikt frivillig prosjekt skal kunne være levedyktig (Bullock 2014: 

236-237). 

Helt i starten var det mange som var interesserte og noen var nysgjerrige. En av de sistnevnte 

var Wenche Blomberg, som gikk sammen med Natteravnene i perioder de tre første årene. Da 

hennes artikkel ikke er en fullstendig analyse, men heller noen observasjoner for å kunne 

komme med en informert kommentar, er det likevel noen ting i hennes observasjoner verdt å 

merke seg. Mest av alt hvordan hun så den potensielle faren for at Natteravnene skulle kunne 

utvikle seg til det samme som «Frognerpatruljen». Blomberg beskriver i sin artikkel 

Natteravnenes virksomhet som en «frivillig spaning» som minner henne om 

Frognerpatruljen. Hensikten med Frognerpatruljen var at noen unge gutter skulle få en liten 

autoritet til å få andre til å oppføre seg etter at det kom meldinger om mye mobbing av barn 
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ved Frognerparken tidlig på 60-tallet. Blomberg beskriver hvordan fenomenet utviklet seg til 

å bli et B-politi hvor de som var ment å stå for orden stod for å straffe de dem mente hadde 

gjort noe galt. Overvåkning av homofile trekkes også frem. Blomberg hevder både 

Natteravnene og Frognerpatruljen kan analyseres som å ha samme utgangspunkt, nemlig 

hvordan frivillige skal overvåke andre med legitimerende symboler (Blomberg 1994: 146). 

Det er her man kan vise til en veldig viktig forskjell som Blomberg enten overså eller mente 

ikke var viktig, Frognerpatruljen bestod av gutter, der Natteravnene alltid har bestått av 

voksne mennesker. Selv om alder aldri har vært en garanti for oppførsel er det likevel mulig å 

argumentere at det er en forskjell på å gi en håndfull gutter som får en mulighet til å fortelle 

andre hva de skal gjøre og voksne mennesker som politiet ber ikke gjøre annet enn å 

observere. Blomberg trekker også sammen at det var en viss aksept av det offentlige i begge 

hendelser, men det er også argumenter for å kunne si at det er en stor forskjell mellom at 

Parkvesenet gir sin støtte til Frognerpatruljen, før de senere trekker den tilbake (Blomberg 

1994: 146), og at politiet starter opp en organisasjon. 

Til tross for Blombergs mindre entusiastiske tanker gikk det bra. Den første vandringen 

gjennomføres natt til første mai og et estimert antall på 350 mennesker møtte opp for å gå 

Natteravn (Natteravnene 2018b). Helt i begynnelsen var Natteravnene organisert og styrt av 

politiet, frem til rundt oktober 1991 når de frivillige overtok. Det var da «Støttegruppe for 

natteravnprosjektet» ble gjort om til en politisk og religiøs organisasjon som bare gikk under 

navnet Natteravnene. Meningen bak dette trekket var at de frivillige ville avlaste politiet 

økonomisk og administrativt (Pedersen 2010: 3).  En representant fra politiet var fortsatt med 

i styret og satt som nestleder frem til 1995 (Natteravnene 2018b). Her ser vi hvordan 

Natteravnene de første fem årene var tilknyttet politiet og via denne ordningen fikk sin 

legitime start. Dette bringer oss tilbake til hvordan frivillige polisiære organisasjoner er 

avhengige av støtte fra det statlige for å kunne operere. Selv om Brundtland etterlyste flere 

nabokjerringer som brydde seg om nabolaget i 1995 var det få, om noen, andre enn 

Natteravnene som bedrev en organisert form for sekundær sosial kontroll, hvilket fortsatt er 

gjeldene den dag i dag (Ugelvik 2019: 200). 

Pedersen skriver om hvordan det i 1997 ble lagd to halve stillinger for å kunne fortsette 

virksomheten og at det i 2002 ble gitt full stilling til daglig leder (2010: 4). Per 2019 har 

Natteravnene et styre bestående av 7 medlemmer som velges inn på årsmøtet og en 
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administrasjon bestående av 3 personer, to deltidsstillinger og generalsekretæren 

(Natteravnene 2018c). 

Etter oppstarten i 1990 ble det ifølge Pedersen opprettet diverse grupper med Natteravner 

rundt omkring i landet, noen ble startet av politiet, men primært av foreldre og ildsjeler, 

politiet var likevel involvert i virksomheten. Natteravnene fra sentrum ble også med for å 

hjelpe andre steder å starte sine egne grupper, de ulike gruppene hadde ingen direkte 

tilknytning, da hovedprinsippet var at de skulle være frie til å kunne tilpasse seg nærmiljøets 

behov. En av måtene Natteravnene forsøkte å sikre seg dette var ved å mønsterbeskytte 

logoen deres i 1993 for å sikre at alle gruppene som gikk rundt med logoen fulgte de samme 

grunnprinsippene (Pedersen 2010: 4). 

I en samtale fortalte generalsekretæren om hvordan de startet med bruken av bil først i 1992. 

Bakgrunnen var at de hadde bruk for en bil til å stå på stand og bruke som en varebil, men en 

kveld var det ikke særlig vandring så bilen ble tatt med ut for å drive litt observering. Slik det 

ble fortalt hadde de med seg litt kaffe til seg selv og lignende. De opplevde å få god kontakt 

med de gateprostituerte som vare ute på den tiden og siden ble det til at de gjorde om 

varebilen til en personbil og begynte å kjøre rundt med mat og kaffe til noen faste steder. 

Dette fortsatte i en del år før Natteravnene kom frem til at dette var litt utenfor deres konsept 

og at det var andre aktører som bedre stilte med mat til de som trengte det. Likevel ble det 

starten for å involvere biler inn i vandringene, og nå stiller Natteravnene med tre biler som 

kan benyttes i helgene, hvorav en er mer til bruk for stand og informasjonsarbeid, samt dele 

ut kaffe. I tillegg har de en bobil som de av og til bruker når de er ute for å dele ut vafler. 

3.2 Trygg Vesta og splittelsen: 

Samtidig som de først begynte med bil var det, ifølge Pedersen, såpass vekst i organisasjonen 

at de trengte en økonomisk sponsor. Ikke bare for bil, men også utstyr, kontorlokaler og 

lignende (Pedersen 2010: 5). Det var da Vesta forsikring, senere Trygg Forsikring, i 1995 

inngikk en avtale om å være økonomisk hovedsponsor for Natteravnene, en avtale som varte 

frem til år 2000 (Natteravnene 2018b).  

Et par år etter at Trygg ble hovedsponsor kom de med en ny avtale som Pedersen beskriver i 

sin oppgave som ikke-optimal for Natteravnene, og etter en uenighet om kontrakten ble det i 

år 2000 brutt mellom Trygg Vesta og Natteravnene i Oslo, mens andre Natteravn-grupper 

fortsatte samarbeidet (Pedersen 2010: 5). Pedersen beskriver hvordan det ble opprettet en 

annen Natteravngruppe som fortsatt tok imot pengene fra Trygg Vesta, bare at logoen deres 
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hadde tre flyvende ravner og navnet «Natte Ravnene». Det kom et søksmål ut av det, men i 

2010 ble det hevet og partene bestemte seg for å forsøke å få til et samarbeid (Pedersen 2010: 

5-6). Under observasjonsperioden med Natteravnene i Oslo sentrum var det enkelte ganger 

snakk om denne andre gruppen med «Natte Ravner», det ble aldri gitt inntrykk av at de som 

snakket om dem hadde noen negative holdninger rettet mot gruppen. Det ble nevnt at den 

andre gruppen ikke var like godt organiserte og konsistente med hvor ofte de vandret, men 

lite av det som ble sagt var av relevans for denne oppgaven. Det samme gjelder egentlig hele 

historien og den andre gruppen. Det er relevant å vite litt om Natteravnenes historie, derimot 

var den andre gruppen mindre synlig i observasjonsperioden og kan argumenteres for å ha en 

svakere tilstedeværelse i Oslo sentrum enn Natteravnene. Argumentet baserer seg også på 

samtaler hvor det kom frem at de var færre individer i den andre gruppen og at de gikk 

sjeldnere og kortere enn gruppen som er fokuset for oppgaven. Det kan påpekes at ifølge 

wikipedia er Natteravnene en organisasjon og Natte Ravnene en stiftelse (Wikipedia 2019). 

3.3 Vandringer: 

Da Pedersen skrev sin oppgave var det primært vandring hver lørdag med mulighet for 

ekstravandringer på fredager, med et drop-in system slik at alle som ville bare kunne møte 

opp kl. 21.30 på gjeldende dag (2010: 7-8). I løpet av observasjonsperioden var det vandring 

mer eller mindre fast hver fredag og lørdag. Dette var i perioden mellom januar og februar 

2019. Perioden var litt preget av at det var en kald del av året og ikke alle var villige til å 

trosse kulda, skulle det ved noe tidspunkt ikke være nok frivillige til at man kunne være tre 

gående ravner eller to i bil, hvilket krevde at man hadde en godkjent sjåfør. I nyere tid har 

Natteravnene i Oslo sentrum begynt med en påmeldingsliste hvor man via telefonen sier ifra 

om man kommer på vandring en av de to dagene. Dette ble tatt i bruk etter at 

observasjonsperioden var over, formålet er ment å være et innblikk i hvor mange som har 

tenkt å gå den helgen, slik at man på forhånd ser om det ikke kommer nok til å sette i gang en 

vandring. Noe man hittil har vært avhengig av å finne ut av der og da når vandringsansvarlig 

venter på at folk skal møte opp. 

En normal vandring for Natteravnene i Oslo sentrum starter som sagt med oppmøte kl. 21.30 

på hovedkontoret i sentrum. Der blir man møtt av helgens vandringsansvarlig, hvilket er en 

person som ut ifra intervjuene har vist seg som en tillitsverdig person som kan ta ekstra 

ansvar. Vandringsansvarlig har ansvar for å administrere kveldens vandring og dele opp de 

frivillige i grupper som best fordeler de egenskapene hver frivillig har. Det er også 

vandringsansvarlig som spør enkelte om de kunne tenke seg å være gruppeleder og leser opp 
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eventuelle meldinger fra politiet. Når alt er gjort gjør de frivillige seg klare til å gå ut rundt kl. 

22 med de refleksgule vestene som henger ved resepsjonen. Gruppene går hver sin vei for å 

best kunne dekke opp Oslo sentrum, gruppelederen er gjerne den personen som har et lite 

ekstra ansvar for å sørge for at alle i gruppen er trygge og følger Natteravnenes regler for 

oppførsel. Det er gruppeleder som har en telefon fra Natteravnkontoret som hen kan benytte 

seg av til å ringe andre grupper, vandringsansvarlig eller nødetatene skulle det være behov. 

Hver gruppe får også med seg en liten rumpetaske med blant annet latekshansker, 

antibakterie-gel, en folie for å hjelpe noen holde på kroppstemperaturen og litt annet 

førstehjelpsutstyr. 

Bilene Natteravnene kjører rundt i er litt bedre utstyrt med alt det overnevnte, også ullpledd 

og vannkanner i tilfelle det er noen berusede som trenger det, kaffe har også vært noe 

Natteravnene oppbevarer i bilene. Dette har blitt delt ut til de som trenger det om vinteren, 

ikke bare folk som deltar i natt-økonomien, men ved enkelte anledninger også de som sover 

ute. Bilene benyttes også for å kjøre steder som tar litt lenger tid å gå, slik som utestedet 

Sirkus på Bygdøy allè. De kan gi en litt større rekkevidde på vandringene, samt kjøre de som 

trenger det til enten legevakten eller hjem til seg selv. 

Den første delen av vandringen varer frem til midnatt, da tar vandrerne en matpause, enten på 

Egon ved Karl Johan gate, til redusert pris på fredager, eller på McDonalds ved Storgata, de 

spiser der gratis hver lørdag. Etter en drøy halvtime med mat går de frivillige på nytt ut i 

natten. Siden Natteravnene er ment å hjelpe de som trenger det og være en dempende faktor i 

utelivet en sentrumshelg går de gjerne til de stedene der de vet det er populært. Utesteder 

generelt i Oslo kan forvente seg å se Natteravnene gå forbi, ikke bare for å se etter 

glassflasker som ligger rundt omkring i gatene, men også fordi det gjerne er de berusede som 

trenger hjelp eller utgjør en risiko for vold. 

Ved kl. 02.00 er det en samling av vandrerne, da dette er et vanlig tidspunkt for enkelte å dra 

hjem med nattbuss. De gjenværende vandrerne re-distribueres til nye grupper for å kunne få 

en best mulig spredning, eventuelt blir de gjenværende med inn i bilen alle sammen. Dette 

var ikke uvanlig i observasjonsperioden, da det var kalde vinterkvelder. Den siste delen av 

vandringen er kanskje den tiden da mange har bruk for Natteravnene, siden utestedene som 

regel stenger kl. 03. Det er da unge, berusede mennesker skal forsøke å komme seg hjem, 

noen sammen med venner, andre sammen med en fin fremmed og noen alene. Enkelte har 

kanskje blitt sinte på noen i løpet av kvelden og terskelen for å ty til vold synker stadig. På 
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slike tidspunkter er det Natteravnene kan utgjøre en forskjell, enten ved å hjelpe noen finne 

en taxi, gå sammen med de som er alene og ikke føler seg trygge, eller ringe nødnummeret 

skulle det være behov for politi eller ambulanse. 

3.4 Refleksvestene: 

Det kom under en samtale med generalsekretæren hvordan Natteravnene først begynte å 

bruke det som nå kan argumenteres for å være deres kjennemerke, de refleksgule vestene 

med logoen på ryggen. Generalsekretæren fortalte at de før hadde buttons med navn og 

«Natteravn» skrevet på, og det var en diskusjon om hvorvidt det å benytte refleksvester ville 

sende feil signaler. Årstall ble ikke gitt, men generalsekretæren hevdet Natteravnene begynte 

å vandre i refleksvestene før politiet begynte å bruke dem til annet enn fartskontroll. Det var 

fortsatt et internt dilemma om en slik uniformering av Natteravnene ville gi feil signaler og 

tiltrekke seg feil type vandrere. Generalsekretæren sier ingenting om usikkerhet angående 

politiets tanker rundt slik uniformering, men det var noe som ble trukket frem angående 

Odins Soldater. Ved enkelte anledninger når Odins Soldater forsøkte å vandre i enkelte 

norske byer ble de bedt om å enten fjerne eller vrenge hettegenserne som hadde deres navn 

og logo på baksiden (Bjørgo 2018: 120). Dette hadde grunnlag i politiloven §26 som sier det 

er forbudt for andre enn politiet å bedrive privat virksomhet med det formål å opprettholde 

offentlig ro og orden (Lovdata 2019). En interessant lov som er ment å hindre borgervern, 

hvis man skal tro Bjørgo, som omtaler den som «borgervernbestemmelsen» (2018: 120). Et 

punkt vi kommer tilbake til senere. 

For Natteravnene gikk det greit å ta i bruk den gule refleksvesten, og ved en senere anledning 

ble det også snakk om å gi bilene de samme fargene. Generalsekretæren fortalte at dette kom 

av at bilene var svarte med blå logoer på, og det var et fokus rundt synlighet. Natteravnene 

hadde en diskusjon rundt det hele og undersøkte samtidig om det i det hele tatt var lov, med 

tanke på at dette var de samme fargene som ambulansebiler brukte og at bilene i verste fall 

kunne forveksles. Det hele fikk tilsynelatende klarsignal og i dag er alle bilene til 

Natteravnene i den samme refleksgule fargen. Dette har også utviklet seg til å bli den fargen 

Natteravnene bruker på mer eller mindre alt de har og benytter seg av, hva gjelder brosyrer, 

penner, til og med drops de har med seg på vandring som de kan dele ut har et neongult papir 

rundt seg. 
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3.5 Sivilsamfunnet: 

Det sivile samfunn er det vi finner ved siden av staten og markedet (Lorentzen 2004: 47). Det 

kan generelt refereres til en sfære av borgeres aktivitet som ikke er regulert av staten eller 

markedet (Joas & Knöbl 2011: 497). Lorentzen viser til Putnam som en av de som satte 

søkelys på det sivile i samfunnet når han i sin tid påviste hvordan sivile sammenkomster ikke 

bare kjemper for en god sak, men også at de skaper sosiale nettverk, fellesskapsfølelse, 

kollektiv identitet og tillit. Det sivile samfunn hadde en stor betydning for demokratiet fordi 

det oppfordret til deltakelse og ga tilhørighet. Lorentzen hevder samfunnssolidaritet krever 

sivil praksis for å kunne opprettholdes (2004: 47). Wollebæk m.fl. hevder tillit må forankres 

og institusjonaliseres i sivile strukturer, formelle og uformelle nettverk, for å kunne bevares, 

et sterkt sivilsamfunn er avgjørende for systemets legitimitet, og Norge har et slikt 

sivilsamfunn (Wollebæk et.al. 2012: 54). 

En del av sivilsamfunnet blir da frivillig arbeid slik som å gå Natteravn, hvilket er noe vi har 

sett blitt mer ønsket av politikere i flere land, særlig da med tanke på å ansvarliggjøre borgere 

for å involvere dem i blant annet kriminalitetsforebyggende tiltak (Uhnoo & Löfstrand 2018: 

41). Dette er noe vi så i Norge også når Brundtland i sin tid ba om flere aktive borgere 

(nabokjerringer) som brydde seg om hverandre og sa ifra når noe galt var på ferde. Siden den 

gang har det knapt vært tilfeller av frivillig polisiær virksomhet i Norge annet enn 

Natteravnene (Ugelvik 2019: 200-201). Brundtland var derimot ikke det siste man hørte om 

temaet, i en stortingsmelding om politiets rolle var sivilsamfunnet nevnt. Derimot var dette 

mer fokusert rundt lokalmiljøer og unge mennesker, hvilket kan argumenteres er mindre 

relevant for Natteravnene i Oslo sentrum. Stortingsmeldingens ene delkapittel fokuserte ikke 

bare på det kriminalitetsforebyggende, men også det rusforebyggende, hvorav de mente 

mobilisering nedenifra var uvurderlig. Det er også verdt å nevne at dette var all frivillig 

virksomhet slik som idrett og andre fritidsaktiviteter (Justis- og beredskapsdepartementet 

2005: 95). Dette er også en debattert sak rundt statens påvirkning eller forsøk på å påvirke det 

sivile samfunn, hvilket er ment å være adskilt. Det var sterke reaksjoner mot Blair da han 

forsøkte å bruke frivillige til å løse offentlige oppgaver (Lorentzen 2004: 49). Her skal det 

understrekes at Stortingsmeldingen understreket at dette ikke var snakk om 

ansvarsfraskrivelse eller privatisering av viktige fellesoppgaver, men heller at 

medmenneskelighet, folk som bryr seg og uformell sosial kontroll aldri kan være et ansvar 

som overlates til det offentlige (Justis- og Beredskapsdepartementet 2005: 95). 
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Det skal også nevnes at Stortingsmeldingen viser direkte til Natteravnene og mener dette er et 

av de beste eksemplene på frivillig innsats fra foreldre som deltar i offentlige rom slik at gater 

ikke tømmes for voksenbefolkningen dermed tar i bruk prinsippet om primærkontroll (Justis- 

og Beredskapsdepartementet 2005: 96). At Stortingsmeldingen benytter seg av snakk om 

primærkontroll og lokalmiljøer er et ikke problematisk med tanke på at samme 

stortingsmelding snakket om medmenneskelighet og folk som bryr seg, men det viser også at 

det er en forskjell mellom Natteravnene som går i sitt eget lokalmiljø fremfor Oslo sentrum. I 

lokalmiljøene er det større sjanse for at man kjenner noen av de menneskene man treffer, 

særlig hvis man er forelder med barn i samme alder. Selv om Christie kanskje ville vært litt 

mer forsiktig med å bruke begrepet primærkontroll selv da. I Oslo sentrum er det mye mer 

snakk om at man kommer fra lokalmiljøet sitt for å feste eller lignende, kanskje særlig fordi 

det er snakk om helger. Det er selvsagt mulighet for Natteravnene som går i Oslo sentrum å 

bli kjent med noen de treffer regelmessig, men det er kanskje mer sannsynlig å være de som 

er på gaten eller jobber som dørvakter, enn de som vakler halvfulle rundt en kveld og ikke 

kommer tilbake før om et par uker. 

Viktig er også de som viser til at frivillig polisiær virksomhet viser til hvordan den 

profesjonelle modellen ikke fungerer (Bullock 2014: 127). Dette var også tilfellet med at man 

i Sverige begynte med «Polisens volontärer», man hadde innsett at politiet alene ikke var nok 

og at man trengte at den sivile befolkningen hjalp til (Uhnoo & Löfstrand 2018: 42). Det er 

også en veldig viktig forskjell mellom Natteravnene, deres svenske inspirasjon 

«Nattugglorna» (Pedersen 2010: 3) og «Polisens volontärer», nemlig at sistnevnte er direkte 

underlagt politiet. De støtter politiet i deres forebyggende arbeid ved blant annet vandringer 

om natten, men de er ikke autonome (Polisen 2018). Et slikt fenomen kan minne mer om en 

blanding mellom Natteravner og de frivillige betjentene man ser i England og USA. Hvor 

vanlige mennesker melder seg frivillig og får litt opplæring av politiet og går i uniformer, 

hvor like uniformene er til de ordentlige politibetjentenes og hvor mye makt de frivillige får 

varierer fra sted til sted (Button 2002: 84). 

Slike ordninger er annerledes fra Natteravnene, som til tross for å ha startet som en frivillig 

innsats underlagt politiet nå er uavhengig og dermed mer integrert i sivilsamfunnet enn før. 

Det viser også til skillet som har blitt gjort mellom ansvarlige borgere og autonome borgere, 

der førstnevnte er de som bedriver frivillig polisiær virksomhet godkjent og oppmuntret av 

staten og sistnevnte er frivillig polisiær virksomhet uten støtte fra staten (Swann et.al. 2015: 

171). 
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3.6 Borgervern: 

En relativt godt brukt liste med krav til hva som skal kunne defineres som borgervern 

kommer fra Les Johnston og innebærer de følgende 6: Det må være en planlagt respons, 

medlemmene må være del av en privat eller frivillig ordning, de kan ikke ha støtte fra staten, 

de må enten true om eller bruke vold, responsen må være en reaksjon på reelle eller 

oppfattende avvik og de må tilby sikkerhet til lokalsamfunnet (Sharp et.al. 2008: 248). Der 

Natteravnene kan argumenteres for å oppfylle enkelte av disse kravene er det viktigste kravet 

ikke oppfylt; Natteravnene har støtte fra staten. I Loaders artikkel om nye former for polisiær 

virksomhet gjorde han det klart at polisiær virksomhet under staten gjelder både ansvarlig 

borgerskap, støttet av staten og borgervern, hvilket ikke har noen statelig støtte (Loader 2000: 

328). Samtidig er det lett å argumentere at å ha de to såpass nære hverandre er til det beste, da 

det finnes en tynn linje mellom ansvarlig borgerskap og borgervern (Sharp et.al. 2008: 248). 

Det blir derfor også viktig å snakke om tilfeller man har sett i Storbritannia hvor politiet trakk 

tilbake sin støtte til det som i starten var et tilfelle av nabolagsvakt eller «street watch 

scheme» som gikk utenfor sine rammer og ble beskyldt for å bedrive borgervern (Williams 

2005: 535). Slike tilfeller gjør det klart hvor viktig det er for Natteravnene å ikke opptre 

utenfor de rammene som eksisterer, da politiet vil være i stand til å trekke den støtten de har 

gitt Natteravnene i snart 30 år. 

Det som kanskje kan betegnes som det største tilfellet av, i det minste forsøkt, borgervern i 

Norge i nyere tid er gjerne Odins soldater. Organisasjonen oppstod i Norge som en gren av en 

større organisasjon basert i Finland som gikk under navnet «Soldiers of Odin» (Bjørgo 2018: 

112). Der Johnston snakket om at borgervern var en reaksjon på noe peker Bjørgo på en 

hendelse i Köln nyttårsaften 2015-/16 som endte med å spre seg som ild i tørt gress over 

nyhetene og sosiale medier. Dette ga Norge sin egen del av moderorganisasjonen, men som 

av og til gikk under Odins soldater fremfor «Soldiers of Odin», i løpet av Januar/Februar 

2016. Kaotiske tilstander og indre splittelser gjorde at man sluttet å høre om aktivitet blant 

Odins soldater i Mai 2017 (Bjørgo 2018: 112-113). 

For at borgervern skal kunne starte er det påpekt at man må ha en oppfatning av at 

rettssystemet enten ikke klarer eller ikke er villige til å adressere kriminell atferd på en 

ordentlig eller tilfredsstillende måte (Button 2002: 91). Bjørgo fokuserer på flyktningebølgen 

til Europa i 2015 og 2016 og hvordan hendelser som den i Köln, hvor minoritetsmenn forgrep 

seg på kvinner var noe av det som førte til mistillit til både politiet og innvandrere (2018: 

108). Samtidig er det også viktig å huske at Natteravnene ble grunnlagt fordi man følte at det 
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ikke var trygt å gå om natten i Oslo sentrum (Pedersen 2010: 2). Alle former for sivil polisiær 

virksomhet og aktivt borgerskap er en annerkjennelse av at politiet ikke klarer jobben alene, 

hvilket er hvor statelig støtte kommer inn i bildet. Johnstons viktigste krav er kanskje det at 

for at noe skal kunne klassifiseres som borgervern kan det ikke ha statelig støtte i noen som 

helst form (Button 2002: 90). Skal man bedrive flisespikkeri vil det være verdt å nevne at det 

var en enslig politiker som ga sin støtte til Odins soldater, men partileder Siv Jensen sa seg 

straks uenig (Bjørgo 2018: 118-119). 

En annen viktig ting Bjørgo får frem var hvordan enkelte medlemmer og ledere i Odins 

soldater svarte på spørsmål om hvorfor de ikke bare meldte seg inn i Natteravnene og dermed 

ble del av en gruppe som gjorde det de hevdet å selv ville gjøre, i tillegg til å være anerkjent 

av befolkningen. Svaret ble at Natteravnene ikke gikk der det skjedde ting, og at de heller 

ikke kunne gripe inn, men bare stå og se på når noen ble utsatt for vold. Noen svarte at siden 

flere medlemmer var tidligere straffedømte passet de ikke inn som vanlige Natteravner. I 

tillegg til at enkelte svarte til nyhetsmedia at de følte de hadde mer respekt enn en eldre 

kvinne i refleksvest. Andre svarte at de følte det «skumle utseende» kunne hjelpe motvirke 

noens vilje til å utføre lovbrudd (Bjørgo 2018: 116). En ting som kanskje er viktig å få frem 

er at Natteravnene ikke bedriver bakgrunnssjekk av de som har lyst til å vandre. Det er heller 

hvordan personer fremstiller seg og interaksjoner hen har med de andre Natteravnene som 

avgjør om noen sier at personen kanskje ikke passer som Natteravn. Det ble fortalt av en 

informant om hvordan noen som gikk befalsskole ikke kunne være Natteravn fordi personen 

hadde feil holdning og reaksjon på hendelser og folk. 
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4 Metode: 

Metoden valgt til denne oppgaven er deltakende observasjon og intervjuer. Årsaken er at 

oppgavens hovedfokus har vært å ville forstå hvordan Natteravnene går frem, hvordan de går 

rundt i løpet av en helg, hvordan de tenker og vurderer situasjoner. Kanskje enda viktigere er 

hvordan ulike Natteravner tenker om fremgangsmåter. Oppgavens interesse ligger i å finne ut 

om de som går rundt i Oslos gater identifiserer seg som sosiale kontrollører eller om det er en 

annen identitet de mener er mer dekkende for deres organisasjon, formål og hvordan de 

interagerer med menneskene de treffer i løpet av en normal natt. 

I Cambridge ordboka for sosiologi er det en definisjon av etnografi hvor den etnografiske 

tradisjonen ikke binder seg til en spesifikk form for datainnsamling, men heller flere ulike 

metoder, hvor intervjuer, deltakende observasjon og dokumentanalyse er vektlagt som de 

vanligste. Enkelte snakker om etnografi som den skrevne rapport og tolkningen av en kultur 

(Wood & Bloor 2006: 176). Det finnes også en god likhet med beskrivelsen til Karin 

Widerberg for institusjonell etnografi, for hvordan arbeidet i oppgaven har blitt gjennomført. 

Hun snakker om å studere mennesker i sin virksomhet, samtidig som at det trengs en 

problematikk som veileder utforskningen, en utforskning hun beskriver som å kartlegge 

samfunnet på en slik måte at menneskene i den kan navigere etter kartet (Widerberg 2015:16-

17). Denne utforskende metoden virket mest passende for denne oppgaven, da det hele 

begynte med en generell ide av hva det var som skulle undersøkes, Natteravnene som sosiale 

kontrollører, men det var alltid en stor åpenhet til hva dette innebar og hvordan man skulle gå 

frem for å finne ut av det. Noe som virker å ha vært på sin plass, da enkelte har presentert 

Natteravnene som folk som «bare vil hjelpe», når de har presentert Natteravnene. Andre har 

derimot snakket med meg direkte under vandring om Natteravnene som et preventivt tiltak 

ment å hindre ting i å skje bare ved å være synlige.  

4.1 Deltakende observasjon: 

En veldig enkel og god definisjon på deltakende observasjon går ut på samling av data ved å 

delta i den sosiale verden til de som blir studert. For så å tolke og reflektere rundt 

handlingene, interaksjonene og språket til individer innad i den sosiale gruppen (Wood og 

Bloor 2006: 176). 

Fordelen med deltakende observasjon hva gjelder denne oppgaven går ut på å se ikke bare 

hvordan Natteravnene interagerer med andre mennesker og hvordan de presenterer seg selv, 

men også hvordan de snakket med hverandre når de ikke var i offentligheten. Det var også 
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interessant å se hvordan Natteravner vurderer situasjoner og hvordan de velger å gå frem, 

dette ikke bare med tanke på manglende autoritet, men også hva som er innenfor deres 

handlingsrammer og hvordan de eventuelt vurderer egen sikkerhet. Under 

observasjonsperioden ble det nevnt at det hadde vært et styremøte hvor de diskuterte hvor 

oppsøkende Natteravnene skulle være ute på vandring. Styret hadde kommet frem til at de 

primært skulle være preventive ved å simpelt hen være synlige, fremfor å være oppsøkende. 

En slik instruks gjorde det enda viktigere å kunne observere Natteravners vurderinger og 

fremgangsmåte, i tillegg til hvordan mennesker reagerer på deres nærvær. Hvis hele poenget 

med Natteravnene var at de skulle være preventive med sitt nærvær ville de ikke da være 

avhengig av at folk anså dem som noen man kunne stole på? 

En viktig ting å ha i bakhodet når man bruker observasjoner som datainnsamling er at ting 

man observerer vil farges av egne erfaringer og teorier (Postholm 2010: 55). Dette utgjør en 

risiko når man er ute etter å finne ut hvorvidt aktører som Natteravnene utfører sosial 

kontroll. Man har den fallgruven at alle observasjoner som kan styrke egne fordommer eller 

bekrefte det man er ute etter å bevise, vil bli vektlagt, mens alle observasjoner som motsier 

eller svekker hypotesen vil bli nedvurdert om ikke rett ut neglisjert. Man må derfor alltid 

være kritisk til egne observasjoner og tenke hvorfor man mener observasjonen kan tolkes slik 

man gjør og hvorvidt det er andre alternative tolkningsmuligheter. 

Den første kvelden med Natteravnene i observasjonsperioden var også generalsekretæren 

med, hvilket var optimalt fordi et viktig spørsmål var hvorvidt jeg skulle ha på meg en av de 

gule vestene Natteravner går rundt med. Det var et ønske om å gå med en, mest fordi å ikke 

ha en kunne tiltrekke feil oppmerksomhet. Skulle det være noen aggressive og berusede 

mennesker Natteravnene forsøkte å prate med var det en risiko for at det ville være 

provoserende for dem at noen i helt vanlige klær stod i bakgrunnen og stirret på dem. Det 

ville være best å gå kledd som en vanlig Natteravn og heller holde seg litt i bakgrunnen skulle 

det skje noe som kanskje krevde at de andre, mer erfarne Natteravnene, tok kontroll. Jeg var 

veldig klar over egen manglende erfaring i slike situasjoner og at jeg veldig lett kunne si feil 

ting til feil person uten å vite det selv, så valget var å overlate alt til «de virkelige 

Natteravnene», som hadde erfaring. Hele spørsmålet rundt vesten viste seg å ikke være noe 

problem da generalsekretæren svarte at jeg skulle jo vandre på lik linje med de andre 

Natteravnene, så da trengtes det en vest. I tillegg ville det bli mulig å kjenne på følelsen av å 

gå i en vest mange mennesker forbandt med noe positivt og betryggende. 
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Dette ga også muligheten til å gjøre det Wacquant beskriver som «enactive ethnography», 

hvilket han beskriver som å utføre fenomenet, noe han hevder vil gi en dypere forståelse 

(2015: 1). Noe verdt å poengtere hva gjelder Wacquants tanker rundt etnografi og de 

observasjonene gjort i denne oppgaver er kanskje tiden tilgjengelig. Wacquant hevder i 

artikkelen at det er viktig for etnografien at man har en lang periode med intense 

observasjoner for å kunne gjøre mest mulig med etnografien (2015: 4). Problemet for dette 

arbeidet har vært den begrensede tiden man har tilgjengelig for observasjoner. Natteravnene 

går bare i helgene eller på spesielle anledninger slik som natt til første mai, dette ga en 

restriksjon på to dager i uken for å kunne gjennomføre observasjonene. Det er også slik at 

Natteravnene har enkelte begrensninger på hvor få de kan være. Hvis de er to som møter opp 

uten at en av dem kan kjøre bilene er det ikke lov for dem å vandre, da gå-gruppene ikke skal 

ha mindre enn tre personer til enhver tid. Det var derfor ikke like stor mulighet til langvarig 

observasjon over tid. Til tross for dette gikk pågikk observasjonsperioden i nesten to måneder 

både natt til lørdag og natt til søndag med få unntak, hvilket ga litt over 10 netter med 

observasjoner i tillegg til noen andre halve kvelder litt senere for å rekruttere flere 

informanter. 

Under de første vandringene var det ganske enkelt å holde en samtale gående med de andre 

vandrerne, dette var ennå mens jeg var helt ny og de som gikk Natteravn var ganske ivrige 

etter å snakke om Natteravnene. Dette gjorde det enkelt å få informasjon, da det bare var å 

sitte stille og lytte til det andre sa uten at det kunne bli oppfattet som rart. Et mulig problem 

var at jeg bare gikk, lyttet og observerte uten å snakke så mye med de andre vandrerne, 

hvilket lett kan oppfattes som ubehagelig for de andre vandrerne. Fangen skriver i sin bok at 

det er en viktig del av deltagende observasjon å være seg selv for å kunne skape tillit 

gjennom å være ærlig og oppriktig (2010: 62). I dette tilfellet kan det være en liten 

balansegang, da det ikke faller meg veldig naturlig å småprate eller holde en tom samtale 

gående. Å spørre mye under observasjonsperioden ville kanskje ha gitt litt innsikt, men 

samtidig var det slik at det skulle utføres intervjuer senere, i tillegg var det også en risiko for 

å ikke oppnå like mye tillit fra Natteravnene hvis jeg konstant stilte spørsmål. Det kunne 

skape en avstand til mulige informanter hvis alt jeg ga uttrykk for var å få informasjon til 

masteroppgaven, dette kunne risikere å gjøre det vanskeligere å rekruttere informanter til 

intervju. Jeg ville også risikere å fremstå som noe annet enn ærlig og oppriktig. 
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4.2 En morgenfugl blant Natteravner: 

En utfordring var å ta gode feltnotater. Under hele observasjonsperioden var det ingen 

perioden med alenetid under selve vandringen hvor gode feltnotater eller stikkord kunne bli 

skrevet. Det var enkelte pauser der det virket litt lettere å få åpnet den lille notatblokken og 

skrive ned noen korte setninger eller stikkord som ville kunne bli skrevet mer utfyllende etter 

endt vandring. Samtidig føltes det nærmest uhøflig å sitte under matpausen eller lignende og 

skrive når alle var informert om hvem jeg var og hvorfor jeg var der, ville skjønne at det 

kanskje ble skrevet om dem eller organisasjonen deres. Det kunne også være til hinder hvis 

det skapte en avstand til Natteravnene. Når de andre sitter under måltidet og er sosiale med 

hverandre ville jeg sitte stille og skrive om dem, vurderingen var at det heller var en god ide å 

sosialisere slik at jeg heller ble noen man kunne stole på og lettere snakke med. Jeg vurderte 

det også som en mulighet for at dette ville gjøre det litt enklere å rekruttere informanter hvis 

de kjente meg litt som en person også, ikke bare som student som skriver masteroppgave. 

Et annet problem for feltnotatene var at vandringene sluttet rundt kl. 04.00 og på dette 

tidspunktet merkes det at det ikke kan godt kombineres å være Natteravn når man er 

morgenfugl. Dette gjorde prosessen med å skrive mer utfyllende feltnotater rett etter 

vandringen vanskelig. Løsningen ble å spille inn en lydfil på mobilen hvor alle tingene som 

hadde blitt sett i løpet av natten ble beskrevet så detaljert som mulig. Dette ga en mulighet for 

å være utfyllende og detaljert like etter vandringen på en brøkdel av tiden det ville tatt å 

skrive ned ting. 

Feltnotatene bærer preg av et sterkt fokus på ting som hadde skjedd og blitt sagt, fremfor 

mindre ting som stemning og samhold mellom Natteravnene, deres interaksjoner seg imellom 

og ikke bare mellom dem og mennesker de møtte på vandring. Til tross for at dette kanskje 

ikke gir like dype beskrivelser som noen forskere ville likt (Geertz 2000: 6), er det 

argumenter for at de fortsatt har en god meritt, i og med at det er ut ifra disse mye av de små 

tingene som skjedde kom med. I tillegg er det interessant at Wacquant i sin artikkel har gått 

ut mot Geertz og kalt hans ide rundt tykke beskrivelser en illusjon. Dette var et poeng 

Wacquant tilsynelatende gjorde for å fremme en etnografi som er mer bundet til teori (2015: 

4). 

4.3 Informanter: 

Å rekruttere informanter var en relativt enkel prosess, men ikke uten utfordringer. 

Snøballmetoden som Fangen beskriver var ikke en mulighet. Tanken er at man får en 
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informant som introduserer deg for en annen mulig informant og gjennom et slikt reversert 

pyramidespill skaffer man seg informanter (2010: 59). En annen ting som gjorde 

snøballmetoden lite relevant var hvordan vandringene foregikk. I og med at dette var et 

frivillig opplegg hvor vandrerne møtte opp når de kunne for å gå, hvilket betydde at det ikke 

alltid var de samme menneskene som møtte opp og dermed kunne ikke noen kjente gi 

introduksjoner til nye mennesker. Metoden som fungerte veldig godt var å snakke litt med 

enkelte og sosialiserte litt både under vandring og måltidet, ut ifra dette ble det mulig å danne 

et bilde av hvem som hadde mye erfaring og spørre disse individene om å være informant når 

muligheten bød seg for å kunne snakke litt privat. 

Det virket ikke særlig relevant å spørre ut informantene om bakgrunnen deres, årsaken var at 

Natteravnene var ment å være vanlige mennesker, men utover observasjonsperioden virket 

det litt som om bakgrunn kunne informere om valgene en vandrer tok eller fokuset de hadde 

under en vandring. Dessverre virket det å forsøke å sile ut informanter med en spesiell type 

bakgrunn mer som et hinder enn en mulighet, primært fordi menneskene som møtte opp var 

av ganske ulike bakgrunner med lite annet enn Natteravnene og en vilje til å gjøre noe 

frivillig arbeid til felles. I tillegg var rekrutteringsprosessen mest aktiv i januar og februar, 

hvilke var måneder hvor det var ganske kaldt og ikke veldig mange vandrere. En eller to 

ganger måtte faktisk vandringen avlyses fordi det ikke var nok vandrere. Så å skulle begynne 

en prosess for å finne ut av bakgrunnen til informantene og deretter måtte vente på noen som 

kanskje kunne passet bedre eller virket mer interessant var risikabelt med tanke på tiden og 

kunne være bortkastet i og med at det var umulig å vite om de i det hele tatt fantes. 

Alle informantene var engasjerte medlemmer som vandret relativt ofte, flere av dem var også 

vandringsansvarlige, hvilket var en posisjon styret og ledelsen tilbydde, man kunne ikke søke 

om det. Med andre ord var flere av informantene mer engasjerte i Natteravnene enn kanskje 

enkelte andre ville vært. Med dette følger også en mulighet for partiskhet ble vurdert som noe 

man kunne ta høyde for i analysen, dette var de mest erfarne Natteravnene jeg kunne få tak i, 

noe som ble vurdert som mer verdifullt for datainnsamlingen. 

4.4 Intervjuer: 

Som metode er det ganske viktig å vite litt på forhånd hva det er man vil med intervjuet før 

det starter og hvordan man tenker å gå frem. Det er også viktig å vite om mulige fallgruver i 

intervju og valideringsprosessen. Gubrium og Holstein skriver om hvordan intervjuer kan ses 

på som alt fra spørreskjemaer med veldig strenge regler for spørsmålene som stilles til veldig 
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uformelle samtaler (2003: 67). I denne oppgaven gjennomførtes det intervjuer etter å ha gjort 

noen feltobservasjoner for å kunne få et bedre inntrykk av hvordan Natteravnene opererte i 

byrommet og hvordan de interagerte med menneskene de møtte. Kvale og Brinkmann er av 

den oppfatning at et kvalitativt forskningsintervju forsøker å se verden ut ifra informanten sitt 

ståsted. For dem skal intervjuet få frem betydningen av menneskers erfaringer og avdekke 

hvordan de opplever verden (Kvale og Brinkmann 2017: 20). Informantenes oppfattelse er 

noe av det som er fokuset i denne oppgaven, hvordan de som går Natteravn i Oslo sentrum 

opplever seg selv, deres arbeid, den sosiale verden de befinner seg i og møte med 

menneskene som er ute på samme tid som dem. For å kunne gjøre det på forhånd være en 

viss ide om hva slags intervju som passer best. Kvale og Brinkmann skriver om et skille 

mellom kvalitative intervjuer som forskningsverktøy og som sosial praksis. Intervjuer som 

forskningsverktøy behandler det forskningssubjektet sier som en rapport av hendelser og om 

opplevelser, hvor fokuset ligger på et konkret hva. Intervjuer som sosial praksis er mer 

fokusert på hvordan det informanten sier er mer en diskursiv redegjørelse, det viktige blir 

hvordan individet uttrykker seg om noe (Kvale og Brinkmann 2017: 65). Dette skillet går 

under betegnelsen «idealtyper», virkeligheten er ikke så svart/hvitt og det samme gjelder i 

denne oppgaven. Formålet med intervjuene er et sted mellom de to idealtypene, hva 

informantene sier vil være det viktigste, men man kan ikke utelukke hvordan informanter 

snakker om ting. Oppgaven handler om hvordan Natteravnene kan gjøre det det gjør og 

hvordan de har den statusen de har, forklart i erfaringene og tankene til mennesker som har 

vandret i Oslos gater med Natteravnlogoen på ryggen i lengere tid. Å analysere språket 

informantene bruker vil ikke nødvendigvis gi den informasjonen, men å ignorere at det er en 

subjektiv mening bak det informantene sier vil også være en feil. Det er ikke optimalt å bare 

ha det informantene forteller om personlige opplevelser som en rapport om hvorvidt 

Natteravnene er sosiale kontrollører. Når informantene selv får si hva de konkret tenker om 

en situasjon eller et tema vil det gi dem muligheten til å reflektere og argumentere for sine 

synspunkter, de vil kunne gi utdypende svar selv. 

Kvale og Brinkmann skriver at det å utføre et kvalitativt forskningsintervju ikke er noe som 

må være like strengt som et surveyintervju. De skriver at selve dataproduksjonen går utover 

mekanisk overholdelse av regler, det går mer på intervjuerens ferdigheter, situerte personlige 

vurderinger med tanke på hvordan spørsmål stilles, kunnskap om intervjutemaet for å kunne 

stille oppfølgingsspørsmål. For dem avhenger datakvaliteten i kvalitative forskningsintervjuer 

av intervjuerens ferdigheter og kunnskap om temaet (Kvale og Brinkmann 2017: 83-84). I det 
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spesifikke tilfellet av denne oppgaven kan det hevdes at disse aspektene går mye ut på 

mengden av intervjuer gjort tidligere og hvor forberedt jeg stilte til intervjuene i dette 

prosjektet. Det har ikke vært mye intervjuerfaring å snakke om, men det står lite på 

forberedelsene til intervjuene, hvor det ble møtt med teoretisk og praktisk kunnskap rundt 

Natteravnene, samtidig var det viktig å ikke ha alle svarene. Dette kunne risikert at 

informantene ikke fikk snakket seg varme før det kom flere spørsmål og i tillegg til at 

informantene ikke kommer seg like naturlig frem til de tankene de har rundt temaene. For å 

holde det enkelt og uformelt var det alltid noen faste holdepunkter med spørsmål som skulle 

besvares, men det ble også jobbet hardt for å kunne bygge på det informantene sa og holde en 

litt mer naturlig samtale gående. Dette var mest for å kunne få informanten til å slappe av og 

ikke føle at dette var et veldig formelt intervju med krav til informantens oppførsel. 

Tjora skriver om hvordan koding av intervjuer kan ende opp med det som kalles 

sorteringsbasert koding. Tjora beskriver det som et fokus på temaer som blir tatt opp av 

informanten, noe han mener kan stamme fra å tenke variabler, slik som man gjerne gjør i 

kvantitativ metode (2012: 180). Kritikken Tjora retter mot denne formen for koding er at det 

fokuserer mer på hva informanten snakker om og ikke hva informanten sier (2012: 182). En 

lignende risiko kan ligge i det Kvale og Brinkmann kaller begrepsstyrt koding, hvor man 

analyserer intervjuene med ferdigstilte koder (2017: 227). I denne oppgaven kan en slik 

tilnærming argumenteres for å være ganske lite relevant, særlig da det ikke har vært mye 

forskning på polisiær virksomhet som ikke er politi eller vektere, i tillegg til at Natteravnene 

er et ganske unikt fenomen til at generell teori ville være det mest tilgjengelige. Noe som 

betyr at kodene ville risikere å bli lengere unna det som ble sagt enn hvis det skulle bli brukt 

sorteringsbasert koding. Det ble tatt utgangspunkt i hva informantene sa, samtidig som det 

ble kodet noen overhengende temaer, men mye data kom også fra observasjoner, hvilket ikke 

ble kodet. 

4.5 Validitet: 

For de som foretrekker spørreskjemaer for å få data ut av individet kan et intervju som en 

samtale oppfattes som en kilde til feilinformasjon, enten via partiskhet, feil eller 

misforståelser (Gubrium og Holstein 2003: 67-68). Kvale og Brinkmann setter lys på hva 

som kan tenkes om intervjudata som validert informasjon eller kunnskapsdata. Deres fokus 

rettes først om hvorvidt objektivitet som et konsept i hverdagsspråket er brukbart når man 

diskuterer kvalitative forskningsintervjuer. Dette problematiseres med at objektivitet i 

hverdagsspråket primært er et etisk krav og sekundært et epistemologisk krav (Kvale og 
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Brinkmann 2017: 272-273). Gubrium og Holstein har selv et ganske enkelt svar på deres 

egen problemstilling rundt misforståelser i et intervju: still spørsmålene ordentlig (2003: 68). 

Kritikken man kanskje kan rette mot denne løsningen ligger i det at den er litt for enkel og litt 

for bred, i et intervju har man med mennesker å gjøre, men kanskje enda viktigere; ulike 

mennesker. Der en informant kan ha ganske lett for å forstå et spørsmål og svare likedan er 

det for andre kanskje ikke like lett å se relevansen eller hva det er intervjueren vil frem til. I et 

intervju må man tenke over at det er snakk om enkeltindivider med ulik sosialisering under 

oppveksten og forståelse for hva som kan ligge i et begrep. Det er ikke slik at et spørsmål vil 

være like forståelig for alle informanter uansett. Dette gjør det selvsagt til intervjuerens 

oppgave å formulere spørsmålene på en mest mulig forståelig måte til enhver informant 

basert på det som har blitt sagt tidligere i intervjuet, men det er umulig å være 100% 

forberedt. Et eksempel fra datainnsamlingen var at ikke alle informantene hadde en definisjon 

på sosial kontroll og det var ofte nødvendig å fortelle hva som lå i begrepet. 

Selv om svaret på validitet ikke er så enkelt som å bare produsere det som kan kalles objektiv 

kunnskap har Kvale og Brinkmann en liten boks med tips til hvordan en kan validere sin 

studie i syv stadier, hvilke kan kobles til de ulike stadiene man gjerne har i et kvalitativt 

forskningsprosjekt. Disse syv stadiene er tematisering, planlegging, intervjuing, 

transkribering, analysering, validering og rapportering (2017: 278). Dette kan hevdes er noe 

som har skjedd gjennom hele gjennomføreøsen studien, gjennom egne refleksjoner, 

seminarer og samtaler med veileder. 

Det er også verdt å ta opp muligheten for at en intervjuer aldri kan være helt sikker på hvor 

ærlige informantene er eller hvorvidt de utelater noe. Enkelte kan se på dette som et stort 

problem, men det er også slike som Sandberg, som hevder dette ikke nødvendigvis påvirker 

validiteten. Han hevdet at det ikke er så viktig hvorvidt informantene forteller sannheten, så 

lenge intervjuer er klar over hva de forsøker å oppnå med svarene de gir. Det er selvsagt et 

par ting som man er nødt til å være klar over når man leser eller benytter seg av denne 

teksten. Nemlig at det var mye lettere for Sandberg å vite om informantene hans ikke snakket 

sant, utelot ting eller lignende (Sandberg 2010: 456–457). I intervjuene gjort her er det mye 

vanskeligere å ha det klart for seg hvorvidt informantene er helt ærlige eller utelater ting. Det 

er muligheter for at de ikke vil organisasjonen skal havne i et dårlig lys, eller at den tilliten 

som Natteravnene er veldig avhengig av skal brytes. Sandberg skriver også sin tekst med 

særlig fokus på narrativ analyse (2010: 447), men det er brukbar andre steder. Å se kritisk på 

hva informantenes svar kan gjøre for fremstillingen av dem selv er mulig utenfor narrative 
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intervjuer eller analyser. Det kan kobles mot det Kvale og Brinkmann betegner som 

«mistankens hermeneutikk», hvor forskeren kan være kritisk til det informanten sier direkte 

(2017: 239).  

Et av punktene som kanskje er viktigs for valideringen av datainnsamling, analyse og funn i 

denne oppgaven er det Kvale og Brinkmann kaller falsifiseringsbestrebelser. Disse 

bestrebelsene går ut på å ha et kritisk syn på egne fortolkninger og er grundig i å utheve når 

det er eget perspektiv som uttrykkes. Det skrives om kontrollen gjort for å motvirke selektiv 

forståelse og skjev fortolkning, kort sagt er det viktig å være djevelens advokat ovenfor egne 

funn (Kvale og Brinkmann 2017: 279).  

  



39 
 

5. Empiri: 

Det har vært mange interessante funn i den tiden tilbrakt sammen med Natteravnene, noe av 

det har kommet som et resultat av å snakke med de andre som har vært på vandring, noe er 

etter litt observasjoner og spørsmål stilt under vandringene. De fire viktigste empiriske 

funnene har vært hvordan Natteravnene observerer, «Rambo-tendenser» som en trussel mot 

legitimiteten og tilliten de er avhengige av, fokuset på hjelp og hvordan sosial kontroll kan 

være mer et biprodukt. 

5.1 Natteravn-blikket: 

Noe av det første som ble lagt merke til ute på vandring sammen med Natteravnene var 

hvordan de var ute og så etter visse ting, dette inntrykket kom allerede andre vandring fordi 

det var en tremannsgruppe med to veldig erfarne vandrere, og deres fokus på å se etter ting. 

Gjennom hele observasjonsperioden var det alltid slik at Natteravnene så etter ulike ting, 

gjerne da om det var noen som trengte hjelp eller om de måtte ringe nødetatene. Samtidig er 

det ikke overraskende at dette er fokuset med tanke på at noe av poenget med Natteravnene er 

at de skal være ute og observere. Begrepet «Natteravnblikket» blir brukt for å betegne 

hvordan Natteravnen ser rundt seg i løpet av en vandring. Det er inspirert av Liv Finstad og 

hennes bok «Politiblikket», hvor hun vil se hvordan politiet ser verden rundt seg når de er på 

jobb for å kunne filtrere og tolke inntrykk (2003: 25). En viktig del av Finstads analyse var 

hvordan politiets egne initiativer viste henne hvordan politiet ser på politiets formål (2003: 

58). Det har vært andre som har tatt inspirasjon for å bruke en lignende terminologi for å 

kunne beskrive hvordan en profesjon observerer verden rundt seg (se f.eks. Fosse 2013: 15 

eller Postholm 2010: 55). 

En interessant diskusjon rundt dette Natteravn-blikket blir hvordan det kan ses i konteksten til 

Erik Goffmans teori rundt sivil uoppmerksomhet. I sitt arbeid med relasjoner i den offentlige 

sfære og offentlig orden var han opptatt av hvordan individer ikke rettet for mye 

oppmerksomhet mot andre for å ikke krenke det hellige selvet (Goffman 1967: 18). Samtidig 

er det viktig for orden i den offentlige sfæren at individer som bryter med sosiale normer blir 

sett av andre individer som kan sende blikk eller signaler som korrigerer atferden deres 

(Goffman 1967: 20). Argumentene er der for å snakke om en lettere dualitet mellom å ikke 

krenke selvet, men samtidig være oppmerksomme nok til å kunne korrigere atferden til de 

som bryter med de sosiale normene. Natteravnene er vanlige mennesker som er der for å se 
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og observere i den offentlige sfæren, hvilket gjør at de må balansere sin oppgave med å 

observere med faren for at noen skal oppleve deres blikk som krenkende. 

5.1.1 De som er for fulle/trenger hjelp: 

Det vanligste å etter var folk som var for fulle og kunne trenge hjelp med å komme seg hjem. 

Dette var også noe som fremstod som gjennomgående under observasjonsperioden, når 

klokken passerte tre og skjenkestedene begynte å stenge og folk måtte enten finne seg nattmat 

eller begynne på veien hjem. Det var også i denne tidsperioden mange av vandrerne hadde 

gått hjem og de resterende hadde trukket inn i kjøretøyene og fortsatt vandringen derifra.  

Vi bestemmer oss for å undersøke litt nærmere ettersom en av dem ligger på bakken 

med en liten gjeng rundt seg. Når vi kommer dit finner vi ut at hun har drukket veldig 

mye i tillegg til å ha jetlag og mest sannsynlig er dehydrert etter en runde i badstua. 

Hun responderer så vidt, men har ikke sjans til å reise seg, vandringsansvarlig 

snakker litt med vennene og stiller det spørsmålet som virker ganske standard i disse 

tilfellene: har personen tatt narkotika eller er det kun snakk om alkohol? Og vi får det 

samme svaret jeg har hørt alle de gangene spørsmålet har blitt stilt: nei, det er kun 

snakk om alkohol. For å være på den sikre siden ringer vi en ambulanse, og de hadde 

kanskje ikke så mye å gjøre for de kom etter en 10 minutters tid. På den tiden 

småpratet vi litt med vennene og la et par pledd rundt hun som var for full og 

venninnen som satt med henne i fanget og sørger for at hun fikk puste og spy alt 

ettersom. Da ambulansen kom hadde de fleste andre gått, men tre av den berusede 

jentas venninner var igjen, ambulansen tok med seg en venninne og vi kjørte de 

resterende to til legevakta slik at de alle kunne være der sammen. 

Utdraget fra feltnotatene over viser en spesifikk situasjon hvor det var ingen kritiske spørsmål 

til Natteravnene, kanskje mest fordi dette var mennesker fra utlandet som var takknemlige for 

å få hjelp. For Natteravnene virket det som en enkel beslutning om å hjelpe disse unge 

menneskene, men det er ikke alle situasjoner hvor det er lett å ta avgjørelsen om man står 

ovenfor et tilfelle av noen som trenger hjelp eller om det heller er snakk om noen som klarer 

seg selv. 

Leif: Jeg synes det er vanskelig å si hvor akseptabelt for der handler det igjen om 

hvilken situasjon du står i, det kan jo være at det er en 50-åring som virkelig trenger 

hjelp og da må du jo gjøre det, men det er klart at yngre folk har mindre erfaring med 

alkohol, det er naturlig, det er sånt det er.[…] Så jeg ville ikke bruke ordet 
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akseptabelt, men jeg vil heller si det at jeg tror nok vi skal bruke mer energi på det og 

heller stole på at en 50-åring skal ta vare på seg selv, men med det så betyr det jo ikke 

at en 50-åring ikke skal få hjelp. 

Kommentaren over gir et godt innblikk i hvordan Natteravnene kan vurderer situasjoner, men 

samtidig må være åpne for at ikke alle situasjoner er like. Hvorvidt menneskene de ser er 

unge eller relativ eldre kan ha noe å si, ved en anledning var det menn Natteravnene passerte 

som stod og spydde i gaten. Kommentaren fra sjåføren av bilen var at dette var en mann som 

så ut som han var erfaren nok til å ha gjort det før og derfor visste hvordan han skulle komme 

seg hjem. I et annet tilfelle var det en kvinne vi så på avstand som sjanglet veldig når hun 

gikk, men som hadde en venninne som gikk sammen med henne og hjalp henne hjemover, 

hvilket gjorde at hennes situasjon ble vurdert som trygg nok, hun hadde noen som hjalp 

henne hjem. Det virket som det var et større fokus på yngre mennesker som var alene og uten 

særlig erfaring med alkohol eller å være ute på byen. Det var også mer fokus på kvinner enn 

menn, inntrykket var at man ville minimere sjansene for overfall og voldtekter. En del av 

Natteravnblikket kan være å filtrere ut mennesker som enten kan ta vare på seg selv, virker til 

å ha god nok kontroll eller har noen som hjelper dem hjem. 

Ved enkelte tilfeller så man mennesker sove på buss- eller trikkestopp at det ble bestemt for 

at de skulle stoppe bilen og høre om alt gikk bra. Det var alle tilfeller hvor menn sov på 

holdeplassene, noen med mobilen synlig i hånden, tyverier kunne forekomme. Ved alle 

anledningene gikk en av Natteravnene ut av bilen og ristet forsiktig personen våken for å 

finne ut hvordan det stod til og hvorvidt det var nødvendig å skaffe en drosje eller kjøre 

personen hjem. Slik kan man se Natteravnene som hjelpere og ikke kontrollører, de tar 

kontakt med fulle mennesker og prøver å enten se om alt går bra med dem mens de venter på 

transport hjem eller om de trengte hjelp. Det er også mulig å se denne delen av 

Natteravnblikket som noe annet enn politiblikket, da politiblikket kan være et mistankeblikk 

(Finstad 2003: 25), mens Natteravnblikket primært ser etter mennesker som trenger hjelp. At 

Natteravnblikket ikke er et mistankeblikk er også viktig for tilliten, da signalisert mistillit kan 

skape mistillit, altså en mulig begynnelse på en ond spiral (Grimen 2009: 8-9). 

Natteravnene er forsiktige i sin fremgangsmåte her, ved at de forsiktig prøver å vekke de som 

sover. Dette gjør at Natteravnene ikke fremstår som bryske eller autoritære, de forsøker å 

vekke noen på en vennlig måte for å vise at de selv er der for å hjelpe vedkommende, ikke 
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bortvise dem. Slik viser de seg som mennesker som selv om de kanskje bryter med sivil 

uoppmerksomhet har de fortsatt respekt for selvets ukrenkelighet (Goffman 1967: 18). 

5.1.3 De som slåss: 

Muligheten for at det skulle bryte ut slåsskamper var også noe av det Natteravnene så etter. 

Dette er tilfellene hvor vandrere ikke blander seg, men heller ringer politiet så fort som 

mulig, selv om det er enkelte Natteravner som tenker sitt om dette. Under 

observasjonsperioden var det veldig avhengig av å være på rett tid til rett sted når det gjaldt 

hvorvidt man kunne se eller komme en slåsskamp i forkjøpet. Ved flere anledninger under 

observasjonsperioden var det tilfeller hvor det var mistanke om at noen kunne bryte ut i 

slåsskamp, uten at det skjedde noe. Natteravnene var i bil hver gang og forholdt seg rolige for 

å kunne se situasjonen an. Ved alle anledninger var det to eller flere menn som hadde et 

tilsynelatende aggressivt kroppsspråk. Det var viktig å etablere om dette var fulle venner som 

tullet med hverandre eller noe annet. I et av tilfellene var det to menn som tilsynelatende 

sloss, men da en av dem slengte den andre i en snøfonn kunne det observeres at begge smilte 

og det skjedde ingen angrep mot personen som lå nede. Mennene var åpenbart venner som 

hadde det gøy i sin berusede tilstand. Det var aldri mulig å med sikkerhet etablere om de så 

Natteravnene eller ikke, men ingen tilfeller hvor det kunne observeres hva som skjedde var 

det noen som ga inntrykk av å ha sett og henviste til andre mot Natteravnene. I tillegg ble det 

aldri hørt noen andre Natteravner som så situasjoner og bemerket at noen sluttet med dårlig 

oppførsel fordi de så Natteravnene. Det finnes derimot tilfeller hvor Natteravnene ender opp 

ganske midt i: 

[…] det går raskt opp for oss at det er en slåsskamp på gang og Morten slår 

nødnummeret lynraskt. Vi ser fra vår posisjon i bilen kun en av mennene involvert i 

slåsskampen, en hvit, ung mann er plutselig utenfor folkemengden og tar av seg 

genseren, klar for å gå inn igjen for runde to med motstanderen. Etter å ha mistet 

synet av han i noen sekunder dukker han opp igjen utenfor folkemengden i bare en t-

skjorte og med halve ansiktet dekket av blod. Vi ser at han går nedover Kjelds Stubs 

gate med en kvinne på tilsynelatende samme alder som drar lett i armen hans og 

forsøker å få ham med og bort fra der den han har slåss mot. Morten har på dette 

tidspunktet fått kontakt med politiet og informerer dem om situasjonen, når vi ser den 

blødende mannen gå hopper Morten raskt ut og jeg følger etter. Jeg hører ham 

informere politiet hvor mannen som blør er på vei idet han svinger inn mot 

Tordenskjolds gate. […] politimannen som hadde ankommet i den hvite bilen kommer 
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bort til oss og Morten raskt informerer om den blødende mannen og mannen med 

brosteinen. Plutselig er det tre eller fire andre politibiler rundt oss og situasjonen er 

raskt under kontroll. Vi får beskjed om å vente på at noen skal snakke med oss, så vi 

står på avstand og ser på mens politiet snakker med mannen som hadde brosteinen og 

to andre menn. Mens vi venter kommer en liten trio av unge menn gående forbi og 

komplementerer hvordan Natteravnene hadde reagert så raskt og gjort jobben sin 

skikkelig. 

Feltnotatene over er den eneste hendelsen der Natteravnene var til stedet når to ulike 

slåsskamper bryter ut, det var bare to Natteravner til stedet. I løpet av hendelsen var det ingen 

åpenbar, dempende reaksjon på å se Natteravnene. Her kan det argumenteres at der 

Natteravnene er ment å være aktører for en uformell sosial kontroll er det ikke alltid det har 

den samme effekten som formelle kontrollører. Skillet kan tydeliggjøres ved at Natteravnene 

ikke har noen formelle sanksjonsmuligheter, de kan bare gi uformelle eller diffuse sanksjoner 

(Chriss 2013: 48). 

Dette aspektet ved Natteravnblikket viser også til hvordan de er aktører som bedriver sosial 

kontroll, men samtidig er det snakk om handlinger som foregår i det offentlige, Goffman 

hevdet det første steget i å korrigere avvikende oppførsel i det offentlige var å rette 

oppmerksomhet mot det (1967: 20). Slik sett kan man argumentere for å beskrive 

Natteravnblikket som et kontrollblikk, men i alle tilfeller der det var mistanke om at noe 

kunne skje ventet Natteravnene alltid med å tilkalle politiet til det faktisk skjedde noe, ikke 

bare når det var mistanke om noe. Selvsagt er det viktig å påpeke at hvis Natteravnene 

tilkaller politiet før noe skjer og det ender opp med at ingenting skjedde vil Natteravnene lett 

kunne bli oppfattet som noen som roper ulv litt for lett og litt for ofte, hvilket vil risikere å 

bryte tilliten til politiet, noe som igjen kan skade legitimiteten deres. 

5.1.4 Falske hjelpere: 

Dette gjelder spesifikt kvinner som går i små grupper eller alene hjemover og som blir fulgt 

hjem av en eller flere menn, saken er bare den at dette er fremmede menn de aldri har møtt 

før. Dette var noe som ble tatt opp i løpet av enkelte vandringer i starten, som noe man burde 

se etter. Ved en senere anledning var det også et tilfelle når vi var i bil og noen så en 

tilsynelatende full jente med en tilsynelatende edru mann: 

Når vi kjørte rundt etter maten fikk jeg en liten bekreftelse på at en del av, om ikke 

elementer ved, Natteravn-blikket går mot jenter som virker veldig beruset og går 
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sammen med en eller flere menn. Ved et trikkestopp ser vi en jente som virker ganske 

beruset og som blir leid/støttet av en mann som virker mer edru enn henne. Det blir 

tenkt høyt fra alle Natteravnene at dette kanskje kunne være noe, men når vi ser at de 

to mest sannsynlig kjenner hverandre kjører vi videre. Den konklusjonen blir tatt når 

vi ser de to snakke sammen og interagere, kroppsspråk og mannerisme gir inntrykk av 

at det var et bekjentskap mellom de to. 

Dette var et av de mer interessante funnene, ettersom det var vanskelig å forstå hvilke 

spesifikke tegn man skulle se etter. Det kunne virke som om et av de viktigste tegnene man 

kunne se etter var hvorvidt det en stor forskjell i hvor beruset personene var, om de snakket 

sammen og hvorvidt de snakket som noen som kjente hverandre. Foruten at jenta skulle si 

«hvem er du?» så vandrerne hører det virket det ikke som det ville være særlig lett å kunne 

skille bekjente og fremmede med særlig sikkerhet. Det var her samtalen med Anna ga et 

interessant innblikk, hvor hun snakket om et lite kvinnelig-instinkt om slike situasjoner. 

Anna: […] Det trengs ingen høy IQ for at du skal kunne se at det er ikke riktig det 

som skjer. Også er det det at... ja, jeg som kvinne ville blitt så glad om, jeg drikker 

ikke, men om jeg hadde vært litt sånn dritings og går sånn (imiterer sjanglende 

gange), også kommer det to mannfolk og da kan det bli litt... for vi har jo sett sånne 

situasjoner at disse mennene kommer fra siden og kommer sånn mot denne kvinnen og 

skal liksom "å, ja, hei, skal vi gå, vil du hjem" Man ser tydelig at her er det ikke 

spørsmål om at en kompis vil at personen skal hjem, det handler om noe helt annet. 

 

Dette kan gi et inntrykk av at man er avhengig av å ha en gruppe bestående av ulike 

individer, ettersom eksempelvis en mann på 25 år ikke er i besittelse av et slikt kvinnelig-

instinkt. Selv om det skal nevnes at kun en informant snakket om dette som en type instinkt, 

en annen nevnte et morsinstinkt for eldre kvinner, men det var de eneste tilfellene. På 

oppfølgingsspørsmål om hun hadde noen tips responderte Anna med følgende: 

Anna: (Latter) Nei, det er som jeg sier at vi kvinner ser det kanskje bedre for kanskje 

denne redselen vi har her i bakhodet og instinktet... at det kan skje noe når man er full 

[…] 

Andre vandrere har snakket om at det er en vrien situasjon, blant annet fordi man aldri var 

helt sikker på om dette var snakk om en situasjon som kan ha vært farlig for den involverte 

jenta eller bare et par som hadde kranglet. I et intervju ble det fortalt om en situasjon hvor 
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noen hadde presentert seg som en kjæreste til en kvinne han hadde kranglet med, denne 

mannen hadde for informanten virket sympatisk og ærlig. Problemet oppstod når de snakket 

med kvinnen hevdet hun å ikke kjenne ham i det hele tatt.  

Goffman skrev i sin tid om tegn på bånd («tie signs») som han mente var hvordan individer 

gir uttrykk for å vise hvorvidt de er kjente eller bekjente, alt fra uttrykk til interaksjon kan 

brukes for å vise tegn på bånd. Selv om Goffman mente at dette fenomenet kun var mulig når 

individer hadde en relasjon fra før og at de viser hva slags relasjon det er snakk om (2010: 

194) er det en interessant teori når man tenker over falske hjelpere. Dette fenomenet er 

ganske unik for det vil i tilfeller av falske hjelpere være slik at noen som ikke har en relasjon 

med et annet menneske kanskje later som de har det. Noe slik vil kunne gi kvinnen som da 

utsettes for dette en mulighet til å signalisere at dette er en fremmed som de ikke vil ha i sin 

personlige sfære og i hvert fall ikke i sin intimsone. Problemet blir igjen som nevnt ovenfor at 

kvinnen muligens ikke er edru nok til å få helt med seg hva det er som skjer, men det er andre 

situasjoner som kan gi lignende signaler. Hvis det er et par som har hatt en krangel og 

kvinnen eller begge blir sure kan det gi lignende signaler om at her er det et menneske som 

følger etter henne, kanskje for å følge henne trygt hjem eller de skal til en felles bolig. Er en 

kvinne sur på partneren sin er det lett å argumentere for at han ikke er velkommen inn i 

hennes personlige sfære og hvert fall ikke i hennes intimsone. En informant gjorde det klart at 

det var en vanskelig ting å vurdere. 

Betty: Jeg tror for min del at det er en ting som jeg opplever som personlig 

ubehagelig fordi du ser jo på en måte hvis en person har mistet dømmekraften såpass 

mye også er det sånn at noen ganger så kommer jenta bort også sier hun at "han har 

vært veldig innpåsliten", det skjedde også for ikke så lenge siden, "han er veldig 

innpåsliten, han har vært ute etter meg på utestedet hele kvelden og nå begynner han 

å følge etter meg når jeg skal på nattbussen og jeg vil gå ifred". Når du snakker med 

han så er det bare "nei, det er kjæresten min og vi har krangla og hun er bare sur". 

Hvis jenta blir sånn at hun vil gå sammen med ham og du tenker at det var litt uheldig 

akkurat i dag, hvis hun sier at hun absolutt vil så må hun jo få lov til det, det er jo et 

personlig valg […] 

 

En informant nevnte at enkelte kvinner kanskje kunne ha et moderlig instinkt som gjorde dem 

mer oppmerksomme eller mer beskyttende ovenfor unge kvinner de mistenkte kunne være 

utsatte for falske hjelpere eller rett ut bare være overstadig beruset. Goffman gjorde ikke bare 
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et poeng ut av at signaler om bånd var noe man kun så hos de det allerede var en relasjon hos, 

men også at dette var signaler individene ikke hadde noen intensjon om å kommunisere. Han 

mente også at tegn på bånd derfor ikke var kommunikasjon, de mest tydelige ville være de 

individene var helt uoppmerksomme på (Goffman 2010: 225). For å eksemplifisere dette går 

Goffman i detalj rundt den nesten endeløse variasjonen i f.eks. konteksten rundt et så enkelt 

tegn på bånd som å holde hender, hvilket kompliserer bruken av tegn på bånd som en 

teoretisk retning (Goffman 2010: 225-237). Derfor skal man være forsiktig med å si noe for 

sikkert, samtidig som det kunne vært en interessant teori å utforske. 

I andre tilfeller er det lettere å kunne hjelpe, enkelt og greit fordi man opplever at jentene 

kommer til Natteravnene og ber om hjelp. Dette var tilfelle for en av informantene, som fikk 

høre fra en gruppe unge kvinner at det var en gruppe menn som hadde fulgt etter dem. 

Løsningen ble at Natteravnene bare fulgte jentene til banen uten å gjøre noe med mennene, de 

fikk bare følge etter, men når de kom til t-banen sørget Natteravnene for at mennene ikke tok 

den samme banen som jentene. Det ble antydet i intervjuet at det ikke var noen onde 

hensikter blant mennene, bare at man i blanding av å være på byen for å finne seg noen å ha 

sex med og alkohol hadde sett seg litt blind på at nei betydde nei, ifølge informanten. Ingen 

detaljer kom særlig frem på interaksjonen mellom Natteravnene og mennene, men det er 

mulig å argumentere at Natteravnenes legitimitet og autoritet kunne ha en effekt hvis det ble 

brukt med en vennlig og medmenneskelig væremåte. Samme informant beskrev en annen 

anledning hvor det ikke var like rolige reaksjoner på hverken avvisning eller Natteravnenes 

forsøk på å hjelpe, men ingenting dramatisk skjedde, bare litt høylytte nedverdigende ord 

rettet mot dem. 

Slike hendelser belyser litt en problemstilling med fremgangsmåten til Natteravnene og 

hvordan publikum oppfatter dem, i og med at de er vanlige mennesker som ikke har noen 

formell autoritet og med mindre det er noen åpenbare lovbrudd eller lignende, ikke har så 

mye de ingen reelle sanksjonsmuligheter utenom de samme alle andre har. Når de ikke er 

sikre på hvorvidt det er et tilfelle av falske hjelpere eller ikke gjelder det å måtte gå forsiktig 

frem. Der konfrontasjoner eller mistenkeliggjørende spørsmål kan provosere vil det kanskje 

heller være snakk om å observere personene det gjelder i litt tid. Fra en av informantene ble 

det fortalt at en teknikk han hadde benyttet seg av var å dele vandringsgruppen i to og gå litt 

etter for å kunne observere litt mer og gjøre seg mer sikre på hva slags situasjon det var de så. 
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Her ser man et eksempel på det man kan kalle dualiteten mellom å være noen som skal 

observere, men samtidig ikke krenke selvet ved å bryte med den sivile uoppmerksomheten 

(Goffman 1967:18). En måte å balansere dette finnes kanskje i noe Anna sa: 

Og da føler vi dette ikke er riktig så da går vi bort til kvinnen og spør sånn... Der 

blander vi oss faktisk, og liksom "hey, vil du ha hjelp hjem" vi står ikke og peker på 

disse mennene og spør "hva gjør dere" eller "hva er dette for noe", da tar vi denne 

kvinnen "trenger du hjelp, vil du hjem" og som oftest forsvinner disse mennene jo fra 

stedet. 

Her beskriver hun hvordan de ikke fokuserer på mennene, men heller går til kvinnen som de 

tror ikke kjenner disse mennene. Det er viktig da å påpeke at i det tilfellet som Anna beskrev 

var det et faktisk tilfelle av falske hjelpere, som da dro fra stedet. Hvordan noen hadde reagert 

hvis de faktisk kjente kvinnen det var snakk om og da opplevde at Natteravnene kom bort og 

spurte henne om alt gikk bra ville være noe verdt å tenke over. Man kan lett argumentere at 

det kan gå begge veier, både at de kan ta seg nært av at Natteravnene mener det er nødvendig 

å spørre deres venninne om det går bra når de er der for å passe på. Samtidig nyter 

Natteravnene tilsynelatende en del tillit fra befolkningen, i tillegg til et legitimt nærvær, så 

det er også mulig å argumentere for at de ikke vil føle seg mistenkeliggjort og synes det er 

greit at det er noen i byrommet som spør om det går greit. 

5.1.5: Andre aspekter ved blikket 

I starten av observasjonene ble det gjort et forsøk på å se etter det samme som de andre 

Natteravnene så, men det virket alltid som om de var raskest ute med å se ting. Det kan være 

et element som ikke kom like godt med: erfaring. Det var som regel slik at alle andre i 

vandringsgruppen hadde mye mer erfaring. Noe som er litt vanskeligere å observere på 

relativt kort tid er hvor mye erfaring det tar før man utvikler et Natteravnblikk. Alle 

informanter har vært med i Natteravnene i en lengere periode, dette støttes av betegnelser 

rundt politiblikket som erfaringsbasert (Dahl 2019: 217). 

Under intervjuene var det relativt ulik respons på spørsmål rundt Natteravn-blikket og hva 

informantene tenkte om det som konsept og hva de mente Natteravnene ser etter på vandring. 

Dette kan forklares med hvordan profesjonsblikk gjerne blir preget av individuelt 

skjønnsutøvelser, hvilket kan gjøre at blikket blir relativt personlig for hver enkelt utøver. 

Felles for nesten alle utøvere blir da den felles utdanningen de har hatt for å kunne begynne i 
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profesjonen sin, hvilket gir blikket preg av både det generelle og det individuelle (Dahl 2019: 

225). Natteravnene har ingen felles utdanning for å gå Natteravn, og de er ikke en profesjon. 

Noe som går igjen i informantenes beskrivelser er at de er ute og observerer, det er en relativt 

generell beskrivelse som ikke viser til hva det er de ser etter. Man kan argumentere dette er 

positivt i den forstand at det ikke begrenser noen vandrere til å se etter spesifikke ting og 

risikere at de tolker ting for å passe inn i kategoriene de ser etter. En annen faktor som kan 

være viktig i denne sammenhengen er hvordan alle informantene beskriver Natteravnenes 

formål som å hjelpe, de ser etter folk som trenger hjelp eller tilfeller der det er nødvendig at 

de skal ringe nødnummeret. Det er også prioriteringer innenfor hva man skal fokusere på og 

hvordan man skal gå frem. En informant kunne fortelle om et tilfelle hvor han traff en liten 

gruppe jenter ved utstikkeren ved Rådhuset, gruppen med jenter var mindreårige og drakk 

alkohol, men informanten var mer fokusert på at de var ganske nære vannet og hvis de falt ut 

ville de måtte svømme et stykke i det kalde vannet. Dette var noe informanten betegnet som 

«gjør det, men gjør det trygt», hvilket kan tolkes som en indikasjon på at han var relativt 

maktesløs i å stoppe jentene fra å drikke annet enn å muligens ringe politiet, og ville heller at 

jentene skulle være trygge når de drakk. 

Vi så over at det er en dualitet mellom å muligens bryte med sivil uoppmerksomhet, men 

samtidig ikke krenke individets selv. Det som da blir interessant er hvordan Natteravnene 

under observasjonsperioden sjeldent ble oppfattet negativ og aldri fikk kommentarer på at de 

var uønsket, selv om det var en hendelse som skal utdypes om senere. Når nesten alle 

interaksjoner med befolkningen er positive er det mulig å argumentere for at Natteravnblikket 

ikke blir oppfattet av folk som krenkende. En mulig årsak kan være at Natteravnene er ment å 

bevare offentlig orden med sitt nærvær og blikk. Goffman skrev at første trinn i å korrigere 

avvikende atferd i den offentlige sfæren mellom individer var å rette oppmerksomhet mot 

individet som utførte avviket (1967: 20). Natteravnene kan derfor oppfattes som noen med 

øynene åpne for folk som ikke oppfører seg, men på en annen måte enn det politiblikket gjør, 

Finstad beskriver politiblikket som et mistankeblikk i sin kjerne (Finstad 2003: 25). Videre er 

en annen mulig faktor at Natteravnene vandrer i det offentlige som uformelle aktører, 

Goffman hevder at avvik som skjer i det offentlige er en offentlig sak fordi den er tilgjengelig 

for alle i øyeblikkelig nærhet (1967: 139). Dermed er det ikke gitt at Natteravnene bryter med 

sivil uoppmerksomhet hvis det er noen som avviker fra normene og trenger at det rettes 

oppmerksomhet mot han eller henne. 
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5.2 Rambo-tendenser: 

Begrepet er hentet fra Pedersens masteroppgave og brukt til å betegne mennesker som 

beskrives som de som gjerne er ute etter spenning, enten for å leke cowboyer eller for å ordne 

opp i byen (2010: 52-53). I Pedersens oppgave var det et enkelt delkapittel som her har blitt 

valgt som basis for idealtypen av denne delen av empirien, nemlig de som går utenfor de 

rammene Natteravnene har satt rundt oppførsel og fremgangsmåte. Dette kan enten være 

fordi de vil være kontrollører fremfor hjelpere. Eller det kan også være mennesker som rett ut 

har misforstått hva det er Natteravnene skal være, mennesker Natteravnene ikke vil ha i sin 

organisasjon og de som blir oppfattet som det motsatte av det Natteravnene skal være. Slike 

individer kan fremkomme som en av de større farene for Natteravnenes tillit hos staten og 

befolkningen, hvilket er det som gjør det mulig for Natteravnene å operere slik de gjør. Det er 

også disse individene som risikerer å få Natteravnene over grensen fra aktivt borgerskap til 

borgervern, hvilket er noe internasjonale forskere har sett skje med aktivt borgerskap tidligere 

(se bl.a. Williams 2005). 

5.2.1 Rammene for oppførsel og væremåte: 

Det er som tidligere nevnt regler for hvordan Natteravnene skal oppføre seg under en 

vandring når de har på den gule refleksvesten, i vedlegg 1 ser vi disse retningslinjene. 

Kanskje den viktigste regelen er at Natteravnene ikke skal fungere som et b-politi og at de 

ikke skal forsøke å utøve noen myndighet de ikke har. Interessant nok er ikke dette noe som 

står direkte i retningslinjene for vandring, men er mer et viktig punkt i deres 

informasjonsbrosjyre (Natteravnene 2019). Å ikke utøve myndighet de ikke har er viktig med 

tanke på at det er helt vanlige, frivillige mennesker som går Natteravn. Det er slike punkter 

som er de man gjerne ser brytes av de som kan gå under beskrivelsen «Rambo-tendenser». 

Under en vandring ble det fortalt hvordan Natteravnene har et nett for å kunne fange opp 

slike individer. Det er gjerne slik at mennesker som vil gå med Natteravnene tar kontakt med 

organisasjonen via e-post eller lignende for å få informasjon. Disse e-postene leses av 

frivillighetskoordinator og allerede da hevdes det man kan finne tegn på at dette er individer 

som kanskje ikke har en riktig oppfattelse av hva det er Natteravnene skal gjøre. 

Man har også tilfeller hvor individer dukker opp på vandringer i Oslo sentrum, informasjonen 

om tid og sted hvor de begynner er på nettsidene deres, og vil bli med. Det har vært historier 

om mennesker som har møtt opp med stikksikre hansker, håndjern og utstyrsbelte likt de 

vektere har. I et tilfelle hvor noen hadde tatt med håndjern ble vedkommende forklart at det 

var ikke noe han fikk ha med seg når de var ute og vandret med Natteravnene. I følge 
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informanten ble det da gikk en lang lekse i borgerarrestasjoner og hvor lovlig det var for 

vedkommende å gå rundt med håndjern. Dette var også all motstand det ble fortalt om da 

informanten kunne fortelle at vedkommende sa seg enig i å legge de igjen på kontoret. Dette 

er et interessant tilfelle som viser at dette ikke nødvendigvis er snakk om autoritære eller på 

noen måte aggressive mennesker som viser Rambo-tendenser, heller bare mennesker med feil 

oppfatning. Et slik nett kan også vise hvor alvorlig Natteravnene tar den legitime autoriteten 

de har og hvor mye de vil beholde den, da uønsket oppførsel risikerer at politi eller stat tar fra 

den den legitime autoriteten til å vandre (Williams 2005: 535). 

Nettet Natteravnene har kan ikke alltid fange opp alle som kanskje har litt feil oppfatning 

eller holdning før de har gått ut og begynt å vandre, hvilket er hvor gruppeledere og andre 

Natteravner kommer inn i bildet. Ved et tilfelle ble det fortalt om en mann som hadde vist seg 

uegnet til å være Natteravn, ikke gjennom handlinger, men mer væremåte og holdninger. 

Informanten fortalte at individet det gjaldt hadde tatt stor stolthet i å være på befalsskolen og 

bedrive kampsport på fritiden i starten av vandringen. Litt senere kom gruppen utfor en mann 

som hadde en ganske aggressiv væremåte og dunket skulderen inn i informanten når de 

passerte hverandre. Han sa ifra om at det kanskje var litt dårlig oppførsel, hvorpå mannen 

som hadde dunket inn i ham begynte å oppføre seg aggressivt. Mannen fra befalsskolen tok et 

skritt mot ham, men informanten kom seg imellom, fikk sørget for at de to ikke kom i 

kontakt, mannen fra befalsskolen måtte ta seg et par skritt bakover, og informanten fikk roet 

ned den aggressive mannen slik at han gikk frivillig og rolig videre. Når den aggressive 

mannen var langt nok unna fikk informanten høre av mannen fra befalsskolen at om det 

hadde skjedd noe skulle han «klin’t rett ned». Da de gikk for å spise litt senere fortalte 

informanten dette til den som var vandringsansvarlig og at dette ikke var et individ de kunne 

bruke. 

En annen historie som dukket opp var om mennesker som ville leke politi mer enn de ville 

hjelpe. I et intervju ble det fortalt om en mann som hadde kommet med forslag om å montere 

en type lys på bilene, informanten husket ikke spesifikt hva slags lys det var snakk om, men 

visste at dette var noe politiet brukte og det var ikke aktuelt for Natteravnene å ha slike på 

sine biler. 

Betty: Jeg mener det er jo ofte med gode intensjoner, at de vil redde andre, men det 

blir bare litt sånn feil instrumenter. 
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Sitatet over er kanskje viktig å huske når man snakker om de som viser «Rambo-tendenser» 

og lignende oppførsel, de er ofte bare mennesker som ønsker å gjøre noe godt. Det kom opp 

hvordan det er viktig for en Natteravn å være en rolig person som tar seg to ekstra sekunder 

på å tenke seg om: 

Betty: Og jeg liker hvis folk er litt mer observerende og heller tar inn hele 

situasjonen og ser om det er noe behov for at de går inn og blander seg eller kan vi 

bare gå videre. At folk er litt mer analyserende, at de observerer mer, at de ser ting i 

et litt mer positivt lys […] Og trygge rammer rundt det vi gjør, vi er veldig åpne om 

ting som vi gjør og hvordan vi opptrer. Men så er det jo alltid folk som går utover den 

rammen som vi har satt og tolker sin oppgave som ganske annerledes enn det jeg 

gjør. 

Utsagnet over er noe av det som går igjen i Natteravnenes instrukser for å snakke med eller 

komme andre i møte, at de «skal vise respekt og behandle alle vi møter som likeverdige. Vi 

trenger oss ikke på dem som ikke vil ha hjelp, eller synlig ikke trenger det.» (Se vedlegg 1). 

Her kommer vi tilbake til Goffman og hvordan hans teorier så individets selv som noe 

ukrenkelig (Aakvaag 2008: 74), når man da skal interagere med et annet individ er det viktig 

å ikke krenke dette selvet (Goffman 1967: 18). I tillegg beskriver informanten det hun mener 

er ønskelige egenskaper ved en vandrer, litt tilbakeholden og analyserende. Dette viser igjen 

til Natteravnblikket som noe annet enn et mistankeblikk og hvordan Natteravnene kanskje må 

vise tillit for å få tillit, i hvert fall hvis mistanke avler mistanke (Grimen 2009: 8-9). Samtidig 

snakket en annen informant om forskjellen mellom det å være en som analyserer mer og en 

som er litt mer utadvendt og kanskje heller snakker med folk, bare slår av en prat, og hvordan 

begge er gode å ha. Det kan argumenteres for hvordan de utadvendte kan ha en styrkende 

effekt på Natteravnenes relasjon til, og tillit fra, publikum.  

 

Natteravnene er vanlige mennesker uten noen som helst opplæring på godt og vondt. 

Manglende opplæring gjør at hvis man skulle ha noen med litt lite erfaring som Natteravn 

kan man se hendelser slik som da Leif og gruppen hans så et slagsmål: 

 

Leif: […] var det en av mine, i min gruppe, som var ny som begynte å løpe mot, jeg 

måtte be han om å stoppe for vi skal ikke inn i situasjonen og han var klar for å gå inn 

og stoppe det fysisk. Der var det tydeligvis noe informasjon som mangla hos han i 
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forkant, dette var første gangen han gikk. Han ble litt overrasket selv da for han 

skjønte jo i etterkant hvorfor vi ikke skal gå inn.  Han reagerte på instinkt han skulle 

gå inn og stoppe, og det som overraska han mest var at det var så lett å gjøre det, når 

det var helt logisk det jeg sa om at vi skal ikke gå inn i sånne situasjoner, vi skal 

observere og melde ifra. Så skjønte han jo hvorfor, men du tenker ikke, på instinkt så 

går du jo inn.  

 

Dette viser at når et vanlig menneske ser noen som slåss eller ikke har det bra kan et 

umiddelbart instinkt være å hjelpe. Det er derimot noe Natteravnene ikke kan gjøre, mest for 

egen sikkerhet, hvilket er en av grunnene til at de ikke skal gå inn i konflikter til å begynne 

med. Slike situasjoner viser også til hvordan det er viktig og vanskelig å kunne balansere 

mellom å hjelpe mennesker og samtidig ikke gå utenfor rammene som skiller dem fra 

borgervern. Det viktige i hendelsen beskrevet av Leif var at den unge mannen ikke hadde som 

intensjon å være cowboy, han ville simpelt hen hjelpe og glemte å tenke seg om før han satte 

av gårde. Mannen handlet mer på et instinkt og sterkt ønske om å hjelpe, fremfor noen som 

helst tanker om å være sheriff. Dette er et interessant fenomen, et instinkt om å hjelpe som 

man ikke kan eller bør følge. Informanten forklarte at etter det hele var over hadde 

gruppeleder snakket med vedkommende og han hadde vært veldig forståelsesfull for at han 

ikke kunne gjøre slik. 

5.2.2 Stovner/Vestli og steinkasting: 

De hendelsene som startet hele arbeidet med denne oppgaven var noen episoder med 

steinkasting som skjedde i bydelene Stovner og Vestli i perioden April-Mai 2018 (Dahl 

2018). Disse hendelsene har kommet opp i datamaterialet i enkelte intervjuer, men det er 

viktig å understreke at flere informanter ikke vill si særlig om dette, da de ikke visste 

detaljene og ikke ville drive med sladder. To informanter var derimot relativt godt informerte 

og hadde vært med i etterkant av hendelsene på møter med politiet som villig fortalte om 

konteksten for hendelsene. Det er også viktig å informere om at ingen personer fra 

Natteravnene på Stovner eller Vestli er med i datamaterialet, så deres side av saken kommer 

ikke frem. Av de grunner skal det neste avsnittet bli forsøk skrevet så tilbakeholdent og 

forsiktig som mulig. 

Et viktig aspekt er hvordan det kommer frem fra intervjuene og avisartikler at hendelsene på 

Stovner og Vestli ikke bare kan reduseres til ungdommer som bråkmakere. Det var en 

offentlig uttalelse etter de første hendelsene at enkelte individer som hadde vært med 
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Natteravnene i disse områdene hadde oppført seg «autoritært» og gått rundt med hund i 

området (Kramviken 2018). Slikt strider imot Natteravnenes regler for hvordan de skal gå 

frem i instruksene for Natteravnenes oppførsel står det klart «Vær høflig og korrekt. Dårlig 

oppførsel slår tilbake på alle som går Natteravn» (vedlegg 1). En informant trekker frem at 

det var også mye bruk av sosiale medier fra en av vandrerne som fremstilte området og de 

som bor der i et negativt lys. Dette gjorde flere mennesker kritiske til Natteravnene i området. 

Særlig da de unge, som ifølge kilder til Dagbladet hadde blitt bedt om å gå hjem når det bare 

var ute sent på kvelden. Den samme artikkelen trekker frem at flere mennesker avisen hadde 

snakket med gikk ut mot hvordan Natteravnene hadde oppført seg i området (Fransson og 

Hansen 2018). Hendelsene viser hva som kan skje hvis Natteravnene går utover sine rammer, 

hvordan feil holdning mot mennesker de møter kan få konsekvenser. Det er selvsagt viktig å 

understreke at Natteravnene ikke risikerer vold til enhver tid hvis de ikke oppfører seg, men 

samtidig har vi her en innblikk i hva som kan skje skulle det gå veldig galt. 

Tidligere ble det skrevet om hvordan Natteravnene er avhengig av å ha støtte fra politiet for å 

kunne gå rundt, dette argumenterte ble at deres autoritet var «gitt» av politiet slik at de 

legitimt kan gå rundt og observere. Samtidig er de avhengig av å vise seg tilliten verdig, hvis 

politiet eller befolkningen føler at de ikke kan stole på Natteravnene kan den autoriteten de 

har fått via politiets legitimering trekkes tilbake, slik som vi har sett skje i Storbritannia 

(Williams 2005: 530-534). Tilfellet Stovner/Vestli viser at selv om man kan argumentere for 

at Natteravnene har en autoritet er dette en ekstremt begrenset autoritet. Når enkelte vandrere 

her gikk utenfor de rammene satt for Natteravnene var dette å oppføre seg som de hadde mer 

autoritet enn de faktisk hadde, hvilket enkelte blant lokalbefolkningen reagerte negativt på. 

Natteravnene som organisasjon mistet noe av tilliten i området, hvor mye er umulig for å si, 

men enkelte Natteravner fra sentrumsområdet vandret der litt for å bygge opp tilliten igjen. 

Ut ifra informasjonen tilgjengelig virker det som Natteravnene på Stovner/Vestli fortsatt 

vandrer per Oktober 2019. Dermed kan det virke som hendelsene i området ikke gjorde noen 

permanente skader på Natteravnenes omdømme, da generalsekretæren for Natteravnene sa til 

dagbladet at de skulle fortsette å vandre etter ønske fra politi og lokalbefolkning (Fransson og 

Hansen 2018). 

Selv om det er vanskelig å argumentere for at hendelsene ved Stovner/Vestli var begrunnet i 

at noen Natteravner hadde begynt med borgervern er det likevel nyttig å se hvor skjør 

Natteravnenes posisjon i samfunnet kan være. Tidligere i oppgaven ble det poengtert hvor 

kort vei det kan være fra ansvarlige borgere til autonome borgere, hvilket er borgervern. Det 
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ble gitt som skillet mellom legitime individer eller grupper som Natteravnene og de mer 

illegitime eksemplene slik som Odins soldater. Skillet mellom de to som ble ansett som 

viktigst var hevdet å være statelig støtte (Button 2002: 83). Samtidig er det interessant 

hvordan eksempler på borgerpatruljer slik som den nevnt av Williams (2005) ikke fokuserte 

særlig på reaksjonen til de som ble overkontrollert. Det var snakk om at noen som kjørte og 

ble stoppet av «Street watch scheme»-en gikk til politiet for å klage, men ikke særlig mer 

(Williams 2005: 531). Samtidig var det snakk om i Williams sitt tilfellet at de 

overkontrollerte virkelig var de prostituerte, hvilket gjør det mye lettere å argumentere for at 

de ikke ville gått til politiet. I tilfellet Stovner/Vestli virker det som om det var de unge som 

følte seg overkontrollert av noen uten formell autoritet eller makt og som ikke ville gå stille 

og lydig hjem. 

Et interessant aspekt ved slike hendelser er også hvordan det kan snakkes om et skille mellom 

Natteravnene i Oslo sentrum og Natteravnene som går i bydelene. Under intervjuene var det 

to interessante ting som ble svart på spørsmål om det var noen forskjeller mellom sentrum og 

bydel. En informant hevdet at det var større følelse av eierskap til bydelen sin enn det kanskje 

var til sentrum, særlig også da hvis man har barn som bor i området eller til stadighet ser 

lovbrudd eller lignende bli begått. En annen informant mente det var viktig med 

lokalkunnskap, at man måtte kjenne sine naboer og vite ting om lokalområdet sitt var for han 

en viktig del av å gå Natteravn i sin egen bydel. Slike ting gjør det vanskelig å si noe med 

noen som helst akademisk tyngde om Natteravnene på Stovner/Vestli, nettopp fordi det er 

annerledes enn det å være i sentrum.  

Videre er det også viktig å tenke på at Natteravnene i sentrum har erfarne vandrere med 

mange års erfaring som kan fungere som et sikkerhetsnett for å fange opp mennesker som 

kanskje ikke passer som Natteravner. Dette skjer også gjennom en interaksjon med enten 

frivillighetskoordinator eller vandringsansvarlig, men bydelene har kanskje ikke like sterke 

ressurser. Man kan argumentere for at Natteravngrupper i bydelene, og resten av Norge, vil 

ikke ha like mange mennesker med like mye erfaring som kan hjelpe dem, dette med 

bakgrunn i at det som regel foregår om kvelden og natten i helgene, hvilket ikke er ideelt for 

familier med barn og hektisk hverdag. Skulle det komme noen som ikke er egnet vil det 

kanskje være vanskeligere for bydelene å fange det opp før det kanskje er for sent. Vel og 

merke var det lite snakk om hvordan Natteravner i bydelene og distriktene gjør det, da 

fokuset for oppgaven har vært på Oslo sentrum. 
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5.2.3 Nye vandreres førsteinntrykk: 

Et perspektiv som kom opp og var ganske interessant gikk ut på nye medlemmer og hva de 

får vite av de mer erfarne vandrerne. Informanten mente i dette tilfellet at det var viktig å 

være mer klar på hvor ofte ting skjedde, eller ikke skjedde. Det er mange vandrere som har 

historier de kan fortelle nye medlemmer, men informanten mente at det var bedre å også 

snakke om hvor sjeldent det skjedde ting. Hvis en person fikk høre mange historier om hva 

som hadde skjedd tidligere var informanten redd for at det kunne gi en feiloppfatning av hvor 

ofte det skjedde ting på vandring. Noe som igjen kunne føre til at de ble skuffet hvis det ikke 

skjedde noe på vandring og kanskje da ikke møtte opp igjen. 

Her ser man også en mulig risiko for å påvirke de nye vandrerne til å forvente seg at det skjer 

noe og muligens da ville være den som ordner opp i slike situasjoner, samtidig er det også en 

utfordring med at de helst vil nye vandrere skal komme til tilbake og vandre mer. Noen vil 

man skal forsøke å bygge på ego fremfor altruisme, verdt å nevne blir det at tidligere 

forskning viser til at altruisme står sterkere blant enkelte vandrere (Pedersen 2010: 91). 

Samtidig skal det understrekes at mitt utvalg bestod av flere som var vandringsansvarlige og 

dermed i tillegg til lang erfaring hadde en ansvarsposisjon og kanskje har følt på hvordan det 

kjennes ut når man ikke har nok mennesker til å kunne starte en vandring og dermed må 

avlyse det hele. Slik sett kan det være et sterkere ønske om flere vandrere. Det viktige er at 

enkelte  

Samtidig må man stadig finne en balanse når det kommer til nye vandrere rundt faktum at det 

ikke er noen krav til kunnskap eller kurs før man kan vandre, dette har vært tatt opp som noe 

nødvendig, samtidig som man gjerne vil at nye vandrere skal kunne få en innføring i hvordan 

Natteravnene fungerer og opererer. Dette har ført til at de vandringsansvarlige gjerne tyr til 

andre frivillige med mer erfaring og som de kanskje kjenner godt og vet kan hjelpe de nye få 

en innføring. 

Christin: Ja, det tror jeg hjelper og det er jo ofte sånn at hvis jeg er 

vandringsansvarlig og hvis jeg har hatt med en del nye så prøver jeg å spre de rundt 

til de jeg vet har gått lenge og de jeg vet kan jobben godt og er trygge på bybildet i 

helgene. 

5.2.4 Nyanser av grått: 

Noe som er viktig å nevne at det ikke bare er et svart/hvitt bilde av situasjonene og at det er 

tilfeller der noen kanskje har gjort noe som strider imot rammene uten å nødvendigvis være 
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av den typen som kunne blitt kalt en Rambo. Det er også de som kanskje ikke er egnet til å gå 

Natteravn av helt andre årsaker enn at de går inn under kategorien rambo-tendenser. Det kom 

frem fra noen informanter at det hadde vært tilfeller av mennesker med mentale handikapp 

eller funksjonshemninger som hadde blitt med og gå. Det virket ikke på noen måte som det 

var sterke former for funksjonshemninger, men nok til at når en hysterisk kvinne kom 

gråtende bort og var panisk og i sjokk forstod ikke vedkommende hva som var galt, ble 

forvirret og redd selv og forsvant. De fant personen senere og alt gikk bra, men det gjorde 

også at de ikke kunne ta inn flere med psykiske funksjonshemninger. Det lå en risiko i at man 

ikke visste hvordan de ville reagere om det faktisk skulle skje noe, hvilket ville føre til at 

resten av gruppa ville måtte håndtere situasjonen og personen som var med i gruppa. Slike 

personer og det usikkerhetsmomentet dette medførte gjorde at Natteravnene i Oslo sentrum, 

slik det fremkommer i mitt materiale, ikke lenger tar inn de med slike mentale handikap. 

Natteravnene ikke alltid hadde den fargen på bilene som de har nå. Før var de mye mørker og 

dermed ikke særlig synlig, siden det var synlighet som var målet ville de at fargen skulle 

endres til å bli den samme refleksgule som vestene hadde. En bekymring de måtte ta med i 

beregningen før de kunne gjøre det var om det i det hele tatt var lovlig for dem å gjøre det. 

Dette var en farge nesten helt lik med den ambulansene har og risikoen var at noen ville 

kunne ta feil av bilene til Natteravnene og ambulanser. Selv om det hele løste seg 

problemfritt og det ikke kom frem i noen intervjuer eller samtaler med Natteravnene at noen 

har forvekslet de to typene kjøretøy belyser det viktigheten med at Natteravnene må gå 

forsiktig frem og sørge for å tenke over hvilke effekter endringer kan ha på hvordan de 

oppfattes. 

Det kom også frem at det er en viktig forskjell mellom Oslo sentrum og andre steder med 

tanke på politiets nærhet. I sentrum er det liten mangel på politi og dermed ingen grunn for 

Natteravner å på noen som helst måte å gå inn i noen former for konflikter, fordi politiet er 

mer eller mindre rett rundt hjørne. Mindre steder har derimot ikke like lett tilgang på politiets 

tjenester, og skulle det da være en fare for liv med politiet 20 minutter unna fordi stasjonen er 

langt borte vil de Natteravnene stå ovenfor en helt annen situasjon enn hvis de skulle vært i 

Oslo sentrum. Dette gir et interessant innblikk i hvor unikt et sted Oslo sentrum er, med flest 

politifolk til enhver tid er det lite sjans for at det skal ta for lang tid å få hjelp med mindre det 

er veldig mye som skjer. 
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5.3 Sosial kontroll eller hjelp? 

Det er klart at Natteravnene er utøvere av en uformell sosial kontroll, de er ikke i noen 

primærgruppe til de menneskene de møter, men er samtidig en organisert gruppe frivillige. 

Slik sett er Natteravnene ganske nærme Brundtlands etterlengtede nabokjerringer (Ugelvik 

2019: 200), Natteravnene i Oslo sentrum borderimot ikke der de vandrer, og personene som 

ferdes i sentrum de nettene Natteravnene vandrer bor sjeldent der. For Natteravnene er tilliten 

folk har til dem viktig, den kan risikeres hvis de kun ser og presenterer seg selv som 

kontrollører. 

5.3.1 Først og fremst hjelpe: 

En av de mer interessante aspektene ved Natteravnene var hvor mye de fokuserte på annet 

enn sosial kontroll, selv om dette er noe av det de driver med og ble dannet for å gjøre. 

Alle kveldene under observasjonsperioden var det veldig lite som skjedde med tanke på 

slagsmål og falske hjelpere. Noe informantene snakket om var å gjøre det klart for nye 

vandrere at det er sjeldent det skjer ting som man hører historier om, det er først når man har 

gått i lang tid at det kommer historier. Det var derimot flere tilfeller hvor Natteravnene har 

hjalp mennesker som trenger det, og kanskje noen som ikke trenger det. Et interessant poeng 

som ble gjort forklart under en vandring var hvordan det kan være at terskelen for å hjelpe 

noen senkes litt hvis det er en veldig stille og rolig kveld hvor det skjer lite. Poenget er 

relativt lett å forstå hvis man tenker over at dette er en frivillig aktivitet som skjer sent på 

kvelds- og nattestid. Å tilbringe en hel natte ute i Oslo sentrum uten at det er behov for en kan 

lett ses som litt skuffende, om ikke bare demotiverende. Under en vandring hvor det ikke var 

særlig behov for Natteravnene og etter å ha hjulpet et par sent på kvelden kom kommentaren 

«godt det skjedde noe» fra en av ravnene. Natteravner med et trent blikk se mennesker som 

det kanskje ikke er noe akutt behov for hjelp likevel stoppe og tilby hjelp. Slike hendelser kan 

argumenteres for å bidra til Natteravnenes legitimitet som hjelpere, samt vise befolkningen at 

de er pålitelige (Grimen 2009: 44). 

Under en vandring var endte Natteravnene opp med å snakke med en dørvakt ved et utested 

under Vaterlandsbrua, dørvakten hadde ikke hørt om Natteravnene og lurte på hva det 

innebar. Gruppelederen fortalte han at Natteravnene var vanlige mennesker som bare var der 

for å hjelpe andre. Flere informanter snakket om Natteravnenes hovedoppgave på denne 

måten: 

William: Det er vel det fokuset som Natteravnene har, det er jo rett og slett å passe 
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på den vanlige mannen i gata. At det er en gruppe som går og observerer og passer 

på at folk har det bra når dem har vært på byen. […] Man skal føle seg trygg. 

 

Når Natteravnene har sitt fokus på å hjelpe fremfor å kontrollere vil dette kunne hjelpe dem 

fremstå som ansvarlige borgere, fremfor autonome borgere (Button 2002: 83). Her kommer 

man også inn på det som kan argumenteres for forsterke Natteravnenes legitime autoritet 

blant befolkningen. Deres fokus ligger på å hjelpe andre og passe på at folk har det bra, ikke 

gå rundt og kontrollere. De kjenner begrensningene for sin legitime autoritet og oppfører seg 

deretter (Weber 2012: 328), hvilket kan styrke folks oppfatning av Natteravnene som 

legitime. Natteravnene har klart å bygge opp en tillit mellom seg selv som organisasjon og 

majoriteten av menneskene de støter på, når folk ser Natteravnene komme vet de at det er 

noen som ser godt etter og hjelper hvis de trenger det. 

Anna: Det er vel antagelig fordi vi er snille. Jeg tror at folk føler seg trygge når vi 

kommer og snakker med dem, og det er det jeg tror at... det er vel trygghet vi gir, folk 

tør prate med oss. 

Natteravnenes mål er å skape trygghet ved å la edru og ordentlige mennesker vandre om 

kveldene for å hjelpe de som trenger det og ringe politiet når det er nødvendig. Disse to 

tingene er interessante fordi når Natteravnene møter på mennesker som er for fulle er det ikke 

snakk om å bortvise eller få de vekk fra gatene, det er snakk om å hjelpe de enten komme seg 

hjem eller til legevakten. Effekten kan argumenteres for å være den samme, de får overstadig 

berusede mennesker bort fra gatene, men uten at det er en form for straff eller sanksjon. Slik 

kan man se Natteravnenes manglende evner til å sanksjonere mot andre mennesker, men 

samtidig gjøre en forskjell ved å hjelpe og på den måten bidra til offentlig orden. 

Under observasjonsperioden var det tilfeller hvor det var enkelte mennesker som trengte hjelp 

fra Natteravnene uten nødvendigvis å være overstadig beruset. Det var ved en anledning en 

person som hadde slått seg og som trengte hjelp til å komme seg til sykehus fordi han hadde 

vondt i kneet og ikke kunne gå. Dette var eneste gangen under hele observasjonsperioden 

hvor det var noen som trengte hjelp på grunn av skade og ikke fyll. Mye av det som kan virke 

som inkonsistent ved hvem som blir kjørt hjem kan ligge i det faktum at Natteravnene er en 

frivillig organisasjon og ingen har det å være Natteravn som en profesjon. Det er heller ingen 

veldig faste regler rundt hvem som skulle få hjelp eller lignende. Retningslinjene for vandring 

sier ingenting om hvem som kan og ikke kan kjøres, alle observasjoner styrker tanken om at 
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det er opp til de som går eller kjører om hvem det er som trenger hjelp og skal få den i form 

av enten å bli kjørt eller finne andre måter å hjelpe dem på. 

Hvorvidt man skal kjøre noen hjem har vært et tema som ble debattert innad i Natteravnene 

ganske ofte og som tilsynelatende kontinuerlig var en vurderingssak. For det var en ting alle 

informanter var enige om i sitt syn på dette; Natteravnene var ikke en taxiordning. 

Betty tok opp dette med at Natteravnene hjelper noen de kanskje ikke nødvendigvis 

trenger å hjelpe, men hun understrekte mer denne gangen at det var i et forsøk på å 

være snille. Selv om hun ville gjøre det tydelig at Natteravnene ikke skal fungere som 

en taxiservice. 

Utdraget gir et interessant innblikk i at selv om Natteravnene ikke skal være transport for 

overstadig berusede mennesker så er det fortsatt slik at de frivillige som er med gjerne vil 

være til nytte eller bli brukt. Slik det ble fortalt kan det virke som om terskelen for å hjelpe 

noen senker seg litt hvis det er en veldig stille kveld. Samtidig ble det tatt opp et viktig punkt 

av en annen informant som snakket mer om hvordan det var andre faktorer som gjorde at det 

ikke alltid var ideelt for Natteravnene å kjøre noen hjem, men kanskje heller til legevakten. 

L: […] i noen situasjoner kan det være fornuftig å få de hjem, andre ganger kan det 

være fornuftig å få de på legevakta for du har også et ansvar der, hvis du får noen 

hjem som er overstadig beruset alene, hvordan vet du at vedkommende klarer seg når 

du kommer hjem, ikke setter på stekeovnen og legger seg og tenner på hele bygården. 

Du kan risikere å bli sittende med ganske stor skyldfølelse hvis du kjørte han hjem og 

det gikk galt, så det er mange ting du skal tenke på og det gjør at transport er ikke det 

vi driver med som primærfunksjon, det skal vi bare gjøre når det er høyst nødvendig, 

også kan man diskutere hvor grensa skal gå om det skal være innenfor ring 2 eller 3, 

det er ikke så viktig for meg det som er viktig er å vurdere situasjonen eller ikke. 

 

Natteravnenes fokus på å hjelpe andre mennesker fremfor å være en faktor i byens 

ordensbilde kan argumenteres for å være det som styrker deres legitimitet og dermed også 

autoritet. Tidligere ble det argumentert for at Natteravnene har en viss autoritet som følge av 

at de har støtte fra politiet og det offentlige for å kunne vandre rundt i de områdene de 

befinner seg i. I tillegg kommer det da frem at Natteravnene er kjent for folk flest, i en 
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samtale med generalsekretæren kom det frem at Natteravnene er et veldig kjent merke blant 

folk 

Argumentet her ligger i at folk kjenner til Natteravnene, de vet som regel hvem de er og hva 

de står for. Sjeldent ble det gitt inntrykk av at noen så på Natteravnene som noen som gikk 

rundt og trodde at de var hevet over andre. Når Natteravnene kommer bort til noen eller blir 

sett er det en god sannsynlighet for at de vet hvem det er de møter. Menneskene som møter 

Natteravnene vet at det er snakk om edru folk som sier ifra hvis de gjør noe galt, eventuelt 

ringer politiet hvis de bryter loven. Samtidig er det kanskje også det at folk vet Natteravnene 

ikke kommer til å si noe hvis de ikke gjør noe særlig galt. Dette kom frem når en av 

informantene snakket om å la noen jenter drikke på offentlig plass uten problem, men var litt 

mer bekymret for at de skulle falle i vannet hvis de fortsatte det der de var. Et slikt eksempel 

kan vise Natteravnene som noe annet enn moraliserende, de forsøker ikke i dette tilfellet å 

hindre at de unge drikker på offentlig plass, men vil at de skal være trygge, hvilket var det 

informanten understreket, «gjør det, men gjør det trygt». Når Ugelvik skriver at individer 

lettere retter seg etter pålegg de mener er riktige og rasjonelle (2019: 179) gir det også et 

interessant innblikk i hvordan en interaksjon med Natteravnene kan foregå. Det er relativt 

vanlig for Natteravnene å møte mennesker som ikke er på kant med loven eller samfunnet, de 

fleste menneskene Natteravnene møter er bare berusede mennesker som kanskje har mistet 

litt dømmekraft i løpet av natten. Å se Natteravnene, en representant for en legitim sosial 

orden blir kanskje bare en påminnelse på noe de egentlig allerede vet, at man ikke skal 

oppføre seg slik når man er i det offentlige.  

Natteravnene kan være en synlig påminnelse om at man er et normalt voksent menneske som 

vet bedre. Goffman viser til dette da noe av funksjonen til gjenopprettende utvekslinger er å 

vise at en person som kanskje brøt en norm kan vise at han ikke er en avviker eller ikke bryr 

seg om normer (Goffman 2010: 64). Individene vet selv at det de gjør ikke er i 

overenstemmelse med normene, men føler ikke noen trussel mot selvet når Natteravnene er 

der for å minne hen på å oppføre seg. Dette kan være fordi folk vet at Natteravnene ikke er 

moraliserende mennesker som ser på seg selv som overlegen, men heller vil personen noe 

godt.  

5.3.2 Vite sin besøkstid: 

Natteravnene er ment å være synlige mennesker i bybildet på nattestid. Det har kanskje ikke 

alltid den ønskede reaksjonen. Det finnes mennesker som ikke har like stor tillit som andre til 
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Natteravnene, og som dermed heller ikke er like begeistret for å se dem. En episode som kan 

reflektere rundt dette skjedde også på et av utestedene under Vaterlandsbroen på Grønland. 

[…] Mens vi står der og venter på å få vite hvorvidt vi er nødvendige for politiet eller 

ikke får jeg følelsen av at ikke alle er like begeistret for oss. En kvinne kommer opp til 

oss og forteller at hun syntes vi er kjernefolk, men hun er den eneste. […] Politi og 

vektere hadde full kontroll og vi stod bare og så på, vi hverken sa eller gjorde noe. 

Kanskje enkelte ikke likte synet av sivile som stod der og så på, at vestene ikke hadde 

noen betydning for dem og at de ikke hadde hørt om Natteravnene før. En mann spør 

faktisk hva vi har der å gjøre når han går forbi, ingen svarer. Og jeg kan ikke la vær å 

føle at vi faktisk ikke hadde noe å foreta oss der vi stod. Jeg følte meg litt utilpass der 

jeg stod uten noe nyttig jeg kunne gjøre og bare så på mens de profesjonelle gjorde 

jobben sin. Jeg hadde følelsen av at noen så på oss og lurte på hvem vi var, hvorfor vi 

stod der og hva vi hadde der å gjøre. Etter en del minutter skjønner vi at politiet ikke 

har noe å spørre oss om, hvilket vi får en verbal bekreftelse på av politiet og går vår 

vei. 

Denne hendelsen ble oppfattet som ubehagelig, ettersom hele episoden ga et inntrykk av at 

menneskene som kom ut av utestedet så en liten gruppe hvite mennesker på Grønland som 

stod og glodde mens en mann ble arrestert av politiet. Selv om ikke alle var mistenkelige, slik 

som damen som kommenterte hvordan hun likte Natteravnene, var det litt ukomfortabelt. 

Episoden ble tatt opp med Betty i et intervju, hun kunne fortelle at det var en viktig ting å vite 

sin besøkstid, at man ikke skulle dvele ved et sted om det ikke var behov for oss der. 

Samtidig understrekte hun at man er nødt til å vente til politiet bekrefter at det ikke var 

nødvendig for dem å snakke med noen av oss. Det hadde vært noen ganger når det motsatte 

hadde skjedd, at man bare hadde gått uten klarsignal fra politiet og fått vite at politiet ville 

snakke med dem der og da, hvilket førte til tilsnakk fra politiet. Viktig blir det også da at man 

ikke kan gå rett opp til politiet når de jobber, slik er ikke akseptabelt og kan ødelegge 

relasjonen som finnes mellom Natteravnene og politiet. 

Hendelsen er også en påminnelse om at det er viktig for organisasjoner for Natteravnene å 

være så representative for de områdene de går i som mulig. Hvis ikke risikerer de å kanskje 

skremme noen som ser fremmede komme mot dem (Bullock 2014: 157-158). Samtidig var 

ikke dette tilfellet nøyaktig likt som det Bullock advarte mot, snarere tvert imot, her var det 

en større gruppe som kanskje følte at fremmede som ikke representerte dem og deres del av 
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befolkningen stod og glante mens noen som var en del av deres «oss» ble behandlet som en 

kriminell. Det er også mulig å se det hele som et spørsmål rundt legitimitet 

5.3.3 Snakke med noen: 

Et par historier som kom opp under intervjuene gikk ut på hvordan Natteravnene hadde vært 

til stedet når noen var i ferd med å begå selvmord. Hendelsene var gjerne litt ulike, men det 

startet som regel med at Natteravn-gruppen bare spurte noen hvordan det gikk. Slik fikk de 

vite at personen det gjaldt var mulig depressiv og hadde tanker eller planer om å ta sitt eget 

liv. I disse situasjonene forsøkte de vandrerne som var til stedet å snakke med personen som 

ville ta sitt eget liv og holde dem rolige til de fikk ringt nødetatene og snakket med dem slik 

at de kunne komme og tilby profesjonell hjelp. Dette har ikke alltid vært en enkel oppgave, 

da nødetatene har mye å gjøre på disse tidspunktene og ikke alltid kan kommer før det har 

gått alt fra 30 minutter til over en time. En episode gjorde det nødvendig for en av vandrerne 

å trøste en full kvinne som var i ferd med å begå selvmord i to timer før de profesjonelle 

dukket opp. Natteravnene fikk i løpet av de to timene en del tilsnakk fra forbipasserende som 

så en full jente ligge og skrike mens Natteravnene bare stod et par skritt unna. De kunne ikke 

se at kvinnen hadde nektet noen å komme nærmere og mente Natteravnene burde gjøre noe, 

kanskje uten å forstå at det ikke var noe Natteravnene faktisk kunne gjøre. Kvinnen fant en av 

de unge, mannlige Natteravnene tiltrekkende og ga han tillatelse til å komme nærmere. Han 

«tok en for laget» ved å la henne sitte og kose med ham til ambulansen til slutt dukket opp. 

Fra en annen informant ble det fortalt om to mindre historier rundt samme tema, hvor noen 

hadde kommet bort til ham på vandring og gitt ham en klem fordi en Natteravn tidligere 

hadde klart å overtale ham til å ikke begå selvmord. Ved en annen anledning hadde 

informanten bare spurt en kvinne hvordan det gikk og fått til svar at det gikk greit, på 

oppfølgingsspørsmål om hun ikke var kald når hun var så tynnkledd fikk informanten vite at 

det ikke spilte noen rolle for kvinnen skulle hoppe i elva. Informanten sendte to av kvinnene i 

gruppa for å snakke med denne kvinnen mens han og en annen skulle prate med en annen, 

årsaken han ga var at kvinner snakker best med kvinner. 

Slike temaer viser litt til hvordan Natteravnene har en balanse mellom å forsøke å hjelpe 

andre mennesker og samtidig viser at de ikke bryter med individers samtale-bevarelse. 

Mennesker skal ha rett til å si nei og selv bestemme til en viss grad hvem som kan ta kontakt 

med dem (Goffman 2010: 40). I deres egen informasjonsskriv om vandring står det svart på 
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hvit at Natteravnene ikke skal trenge seg på (Vedlegg 1), det er også noe informantene tar 

opp selv. 

Christin: Vi prøver jo så godt vi kan med å snakke rolig med dem og fortelle konkret 

hva vi gjør, at vi er der for alle og at selvfølgelig hvis du ikke vil ha hjelp så skal vi 

ikke tvinge deg til noe som helst […]. 

5.3.5 Ikke alltid de kan gjøre noe: 

Selv om Natteravnene ofte få høre fra tilfeldige fremmede at de gjør en god jobb og at det er 

flott at de er ute og passer på er det ikke uten sine øyeblikk hvor Natteravnene står ganske 

hjelpeløse. En slik hendelse forekom under observasjonsperioden hvor noen kom bort til 

Natteravnene under en vandring og fortalte om en ung mann som lå og sov ved en 

inngangsdør i Lybekkergata, da vi fikk vekket vedkommende ble det ganske raskt klart at han 

var påvirket av narkotiske stoffer. Samtidig som de mer erfarne Natteravnene forsøkte å 

snakke med vedkommende viste han en ganske aggressiv fremtoning mot forbipasserende, 

men ikke mot vandrerne. Etter forslag på å dra hjem for å sove av seg rusen fortalte personen 

kort og enkelt at han heller ville være i byen og ha det gøy. Begge parter skiltes og jeg gikk 

med en følelse av at individet kunne havne i et slagsmål senere hvis han fortsatte oppførselen 

sin, men ingenting ble gjort. Under et intervju med en av de erfarne Natteravnene kom 

historien opp og det ble spurt hva vi kunne ha gjort annerledes, og det svaret var at 

Natteravnene ikke kan gjøre noe i slike situasjoner. Hvis en person ikke vil ha hjelp er det 

umulig for Natteravnene å tvinge seg på, det var heller ikke noe som var alvorlig nok til å 

ringe politiet, eneste alternativ som kom frem ville vært hvis vi hadde sett en politibil like 

etterpå. I et slik senario kunne vi ha flagget den ned og fortalt kort om hva som hadde skjedd 

og mistanken for at det kunne være rusmidler og fare for voldsepisoder. 

En annen historie kom fra en informant som snakket om et par unge rusmisbrukere som hun 

hadde støtt på ved flere anledninger utenfor en kirke. De var visstnok 18 og 21 år på det 

gjeldene tidspunktet, hvilket var en vinter for noen år siden. Tragedien i det hele var det som 

gjorde informanten mest nedstemt, og forklare: 

Christin: […] og det var ingenting vi kunne gjøre for dem og hun satt som regel 

superstein når vi møttes så det var han som satt og passet på henne da, og vi så dem 

nesten hver helg i en periode og du får nesten lyst til å bare ta dem med hjem og tilby 

dem en seng og mat og en dusj, men du kan ikke ta med deg alle byens løse fugler 
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hjem. Men det skar i hjertet når de var så unge, jeg bare hva gjør dere her ute. Dere 

er jo unge nok til å bo hjemme enda. 

Her er det mer en tragisk situasjon hvor man kanskje opplever egen maktesløshet, noe alle 

kanskje ville følt i en slik situasjon. En annen situasjon hvor det virkelig ikke var noe man 

kunne ha gjort uansett om man er Natteravn eller ikke var når en annen informant fortalte om 

en kvinne som lette etter broren sin. Broren var visstnok narkoman og hadde nettopp kommet 

hjem fra avrusning, for så å forsvinne relativt kort tid etter. Desperasjonen til kvinnen gjorde 

sterkt inntrykk og informanten beholdt et bilde av den savnede i lang tid etterpå. 

Det er slike eksempler på tragedier man noen ganger treffer på ute i Oslo sentrum, men det 

ble også fortalt en historie under en vandring der vandrerne hadde kommet over en mann som 

stjal en sykkel. De bad mannen la være, dessverre viste det seg å være en rusmisbruker som 

visstnok var klar over at Natteravnene ikke hadde noen autoritet eller kom til å gjøre noe. 

Han gjorde i hvert fall lite tegn på å dra eller slutte mens han lette blant verktøyet sitt for å 

finne riktig type til å klippe over sykkelåsen. Natteravnene ringte politiet, men sykkeltyveri 

var ikke særlig prioritert og de måtte bare se på mens mannen klippet over sykkelåsen og 

syklet sin vei. Her ser man hvordan Natteravnene er begrenset til den uformelle sosiale 

kontrollen, de kunne forsøke å utsette sykkeltyven for uformelle sanksjoner, altså gjøre 

personen oppmerksom på at han gjorde noe galt, dessverre uten effekt. Slik sett kan man 

kanskje forstå en viss frustrasjon for enkelte over at man i noen situasjoner er begrenset til 

uformelle sanksjoner. Forsøk på å gjøre noe annet enn uformelle sanksjoner vil risikere å 

gjøre Natteravnene til mer borgervern enn borgerpatrulje. Natteravnene er frivillig polisiær 

virksomhet, men de har samtidig ingen formell autoritet. 
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5.4 Sosial kontroll som biprodukt: 

En av de tingene som kanskje er mest interessant med Natteravnene er hvordan de er utøvere 

av sosial kontroll, men alt fokuset i deres arbeid er hvordan de ikke skal oppføre seg som 

kontrollører. Dette kan forklares i deres begrensede legitime autoritet, der de har autoritet til å 

patruljere Oslos gater og hjelpe andre, men de må etterlate alt som kan kreve formell kontroll 

over til politiet (Weber 2012: 328). Å gå utenfor den gitte autoriteten kan oppfattes som 

borgervern og fjerne legitimiteten, men det er også mulig å snakke om hvordan andre 

menneskers tillit til Natteravnene er viktig. Hvordan de oppfattes når de er ute og går kan 

argumenteres for å ha en stor virkning på hvor effektive de kan være som sosiale kontrollører. 

5.4.1 Effekten av nærvær: 

Det har vært interessante historier tilknyttet hva enkelte vandrere har opplevd i møte med 

mennesker. Nøyaktig hva slags effekt Natteravnene har er ikke lett å si, at de har en effekt er 

derimot veldig mulig å argumentere. I sin masteroppgave skrev Pedersen om en hendelse 

hvor de observerte en gruppe som kranglet høylytt, men som roet seg ned når de så 

Natteravnene (2010: 44). Dette var en hendelse som inspirerte stod bak mye inspirasjon for 

oppgaven, egne observasjoner gjorde det ganske raskt tydelig at dette var mer begrenset enn 

det som kanskje var gitt inntrykk av i Pedersens oppgave. 

 Det ender med at to av mennene begynner å slåss, de ender opp på bakken mens de 

bryter og slår hverandre. Morten er like raskt på telefonen til politiet og vi hopper ut 

av bilen. Da vi bare observerer begynner den tredje mannen i trioen å spørre «Skal 

dere ikke hjelpe til?», tydelig irritert over at vi bare står der. Morten svarer: «Det er 

bare å slutte å sloss det.». De to som nå ligger på bakken nøler litt, før de til slutt 

bryter opp og går hver sin vei, tredjemann blir med den «ikke-aggressive» av de to. 

Morten og jeg følger etter den mer aggressive på avstand slik at vi kan peke ham ut 

for politiet. Som kommer kjøre nedover gaten har går opp. Når vi ser at politiet 

stopper den ene går vi tilbake til bilen. Morten kjører nedover den veien vi tror de to 

andre gikk (Kjeld Stubs gate), bare for å se om han kan se dem og si ifra til politiet. 

Og like etter ser vi to menn gående som Morten er ganske sikker på er de to, jeg er 

mye mer usikker, men gjenkjenner til slutt en av jakkene deres. De to går i en liten 

sirkel slik at de ender opp med å gå tilbake til og gjennom Rådhusplassen mot Aker 

Brygge, rett forbi der politiet snakker med tredjemann i hendelsen. Vi informerer 

politiet, som forteller oss at de faktisk hadde spurt om det og mannen hadde nektet for 

at det var de to. Morten og jeg spekulerte i ettertid om de hadde vært venner, noe som 
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i ettertid virket ganske sannsynlig, da slagene som hadde startet det hele var rettet 

mot kroppen, ikke hodet, og heller ikke virket særlig voldsomme. En helt subjektiv 

tolkning, men slagene var gjort med rette armer og sving med hoftene, i ettertid var 

det lett å tolke som at slagende ikke hadde intensjon om å skade. 

Når vi kjører tilbake litt senere forteller Morten meg om hvorfor det ikke er lurt å 

involvere seg i slike slåsskamper, siden man da risikerer å måtte ta parti. Noe 

Natteravnene ikke skal gjøre. 

Det er vanskelig å si om det var en direkte effekt av Natteravnene at de to stoppet opp, men 

det var en annerledes reaksjon en den som har blitt beskrevet tidligere. Så er det kanskje 

viktig å argumenter med det at konflikten hadde allerede startet da de ble oppmerksomme på 

Natteravnene, i Pedersens eksempel var det bare antydning og en hissig stemning, ingenting 

hadde skjedd ennå (2010: 44). Det var fortsatt slik at Natteravnene hadde havnet verbalt inn i 

konflikten, enkelt nok bare en Natteravn som sa de bare kunne slutte å sloss. Ordbruken var 

interessant. Når den unge mannen konfronterte Natteravnene med at de bare stod der uten å 

gjøre noe får de ikke streng beskjed om å oppføre seg. Det blir fortalt i en helt avslappet 

stemme at hvis de vil det skal ta slutt er det helt opp til dem. Morten viste seg ikke som noen 

med autoritet til å bestemme over disse mennene, men effekten av at han stod der og ga dem 

valget om å få en slutt på det hele var interessant. Selvsagt er det ikke sikkert, og et mulig 

motargument er at dette var kjente som hadde begynt å krangle og sloss, volden mellom de to 

fremmede vi så bare minutter tidligere var veldig annerledes. Hvis de involverte i slåsskamp 

nr. 2 den natten kjente hverandre ville det være flere mulige faktorer som kunne peke mot at å 

bli sett mens de sloss var noe som fikk dem til å føle den skammen eller skyldfølelsen 

uformell sosial kontroll er ment å gi (Ugelvik 2019: 96). Det var ingen slike indikatorer når 

det gjaldt slåsskamp nr. 1. 

Under intervjuene ble det snakket om å gjøre folk oppmerksomme på at Natteravnene var til 

stedet: 

Anna: Så vi har hatt tilfeller når jeg har sett at det er to menn som [slåss] så har jeg 

(gestikulerer plystring) og da ser de opp, bare "oi, hva var det for noe", liksom. Og da 

har jeg fått oppmerksomheten deres og da stopper slagsmålet […] 
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Dette ble kategorisert som å gå verbalt inn i en konflikt, hvilket ble mottatt som mye mer 

legitimt enn å gå inn i en konflikt fysisk og forsøke å stoppe en slåsskamp. Enkelte beskrev 

det å gå inn verbalt i en konflikt som en måte å roe ned situasjonen på. Tanken var at 

menneskene Natteravnene ser eller møter som ender opp med å sloss med hverandre gjerne er 

fulle og sinte, dette medfører i enkelte tilfeller et par med skylapper som gjør at konflikten er 

alt som står i hodet på de involverte. Hvis Natteravnene tiltrekker seg oppmerksomhet vil det 

være en distraksjon fra slåsskampen, skylappene fjernes og det blir en pause hvor 

rasjonaliteten kan overta. Dette er historier flere informanter har fortalt, om mennesker som 

sloss og som roer seg ned når Natteravnene kommer, blir observert eller personene blir 

oppmerksomme på dem. 

Leif: Ja, det er aggresjon og vold som regle så begynner det å eskalere en diskusjon 

eller en krangel som fører til et eller annet og i mange tilfeller så vil jeg si at hvis de 

får øye på oss enten så demper det seg selv eller så blir det borte og bare dør ut. Så er 

jo det en fordel, men jeg tror nok det er de det er mest av i så fall. Jeg har ikke 

personlig vært borti en situasjon hvor noen har blitt utsatt for vold og de har enten 

fortsatt eller stoppet fordi vi har kommet inn i bildet. 

Leif forteller her om hvordan Natteravnene som regel har en effekt, men den er gradvis. Dette 

er interessant med tanke på hvordan Natteravnenes legitimitet og autoritet kan oppfattes av 

befolkningen. Det er klare argumenter for at Natteravnene er anerkjente og har en autoritet lik 

evnen til å stanse forstyrrende atferd (Weber 2012: 22). Samtidig er det ikke en sterk autoritet 

som gjør at folk stanser med en gang, heller en svakere en som krever litt tid for å ha en 

effekt. Tidligere ble det også nevnt at berusede mennesker kanskje bare trenger en liten 

påminnelse om at de er i det offentlige og hvilke normer som gjelder, slik at de kan vise at de 

ikke er avvikere (Goffman 2010: 64). Det er viktig her å nevne hvor viktig det er for 

Natteravnene å faktisk ikke forsøke å gå aktivt inn i konflikter for å stanse dem. En av 

grensenene satt for Natteravnene er at de ikke skal gå inn i konflikter, å gå over en slik grense 

vil også kunne være et skritt over den tynne grensa mellom aktivt borgerskap og borgervern 

(Sharp et.al. 2008: 248). 

Det er også enkelte som har gitt uttrykk for at Natteravnene ikke skal gå inn i en konflikt 

uansett om det bare er verbalt eller ikke. Dette fordi Natteravnene er frivillige og det bærer 

med seg en risiko for dem, kanskje best oppsummert av en av informantene: 
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Leif: Synes ikke vi skal gå inn i en amper situasjon i det hele tatt, jeg, for det er 

sikkerheten vår som kommer først. Vi er ikke trent til dette her, det er frivillige 

mennesker, her skal man ha profesjonelle som kan håndtere sånne situasjoner, vi skal 

være der for synligheten for forebygging i første rekke, hvis det er en situasjon som 

eskalerer selv om vi er til stedet så skal ikke vi gripe inn i den, det har ikke vi trening 

til. Er mulig noen av oss har konflikthåndterings egenskaper og kurs, for den saks 

skyld, men du vet ikke hvem på gruppa du har med deg, og du vet ikke hva skal 

tilstand de kan være i, kanskje de lar seg irritere eller provosere og kanskje går enda 

hardere ut. Du vet ikke, derfor skal du overlate det til profesjonelle, og den grensa er 

veldig klar for meg. 

Et interessant aspekt ved sitatet over er også hvordan enkelte kan reagere negativ på 

Natteravnenes innblanding, hvilket er mulig å knytte til Goffmans teori rundt selvet som 

ukrenkelig og hvordan Ugelvik påpeker at individers forventninger i det offentlige rom er at 

man ikke skal oppleve krenkelse (Ugelvik 2019: 96). Dette er en risiko for Natteravnene, da 

de er uformelle kontrollører uten noen formell sanksjonsmulighet, hvis individet som 

forsøkes sanksjonert ikke føler det er legitimitet i hverken sanksjonen eller individene som 

retter dem mot han vil det kunne bli en forverring. 

5.4.2 Preventiv effekt: 

Under en vandring var det snakk om hvordan styret i Natteravnene hadde kommet frem til at 

Natteravnene ikke skulle være særlig oppsøkende, men heller fokusere på å være preventive 

ved sin synlighet. En informant hadde en god oppsummering av tankegangen: 

Betty: […] når vanlige folk, på en måte voksne, begynner å ta i bruk byrom som 

tidligere har vært litt sånn nogo-soner eller noe sånt no. Og begynner å bruke rommet 

og være til stedet da skyver man på en måte vekk litt mer uønskede elementer. Og det 

samme er jo at veldig mye kriminalitet er jo opportunistisk. Og du ser at det ikke er 

noen rundt deg som ser eller følger med eller blander seg inn, så bare det å se at her 

er det noen som går i gul vest og det betyr at de har øynene ekstra med seg så da bør 

jeg kanskje ikke gjøre det jeg hadde planlagt å gjøre. 

 

Et slikt fokus er interessant fordi det forsterker tanken om Natteravnene som utøvere av sosial 

kontroll, men fortsatt uten å gripe inn eller aktivt gå etter noen. Når Ugelvik beskriver 

proaktivt politiarbeid kommer det frem som en måte å sette sosial kontroll i verk for å hindre 



69 
 

et normbrudd før det i det hele tatt rekker å skje (Ugelvik 2019: 133-134). Ugelvik beskriver 

derimot politiarbeid, Natteravnene er vanlige mennesker som går i gatene. 

Det er derimot mulig å snakke om Natteravnblikket som en mulig faktor i Natteravnenes 

sosiale kontroll. Dahl skrev om hvordan politiblikket kunne bli brukt som et korrigerende 

blikk ved at politibetjenten, med og uten uniform, hadde brukt det for å kommunisere til noen 

som var i ferd med å gjøre noe dumt at de ikke burde, fordi informanten så dem (Dahl 2019: 

219). Dahl beskrev en politiperson som aktivt benyttet seg av blikk for å stanse noen i å begå 

et normbrudd, samtidig blir det interessant med at personen kunne gjøre det selv når de ikke 

hadde uniform. Hvorvidt det var andre ting som kunne identifisere personen som politi er 

ikke nevnt, men hvis det ikke var noen slike gir det interessante spørsmål rundt det om 

personen som ble kontrollert visste at det var en politiperson som ga et slik blikk. Tidligere 

ble det nevnt at Natteravnene har en mulighet til å minne andre om at de er i offentlig rom og 

vet bedre, de gir folk en mulighet til å starte en gjenopprettende utveksling. At 

Natteravnblikket er et mulig kontrollblikk har vært nevnt tidligere, og det er dette aspektet 

ved Natteravnblikket som gjør det mulig å argumentere for en preventiv effekt av 

Natteravnene 

5.4.3 Biprodukt: 

Natteravnene har en effekt av sosial kontroll og på lik linje med alle andre mennesker i 

samfunnet har de muligheten til å utøve uformell sosial kontroll ved bruk av uformelle 

sanksjoner. Det er derimot ikke der Natteravnene har sitt fokus, de beskriver seg selv som 

hjelpere, snille mennesker som vil andre godt, de uønskede individene Natteravnene forsøker 

å holde unna er de som nettopp vil være kontrollører fremfor hjelpere. Nesten alle tegn 

tilgjengelig under datainnsamlingen tyder på at Natteravnene ikke har den sosiale kontrollen 

som et fokus, men heller som et biprodukt av at de er ute i gatene og observerer, som regel 

etter mennesker som trenger hjelp, eventuelt etter de som bryter loven og burde bli bedre 

kjent med innsiden av en politibil. 

  



70 
 

6 Diskusjon: 

Denne delen kommer til å fokusere på en oppsummerende diskusjon rundt empiriske og 

teoretiske funn gjort i oppgaven. Diskusjonene kommer til å fokusere på Natteravnblikket, 

Natteravnenes legitime autoritet, den sosiale kontrollen og grensene til Natteravnene. 

6.1 Natteravnblikket: 

Et av funnene i dette datamaterialet har vært at Natteravnene kan hevdes å ha sitt eget blikk, i 

likhet med de mange ulike profesjonsblikkene man snakker om hos diverse profesjoner (se 

Finstad 2003, Postholm 2010 og Fosse 2013). Ulikt andre profesjonsblikk er det litt vanskelig 

å hevde Natteravnene er en profesjon i seg selv, å gå Natteravn er en frivillig aktivitet man 

gjør når man kan og har lyst. Dahl skrev at utdanning og praktisk arbeid med skjønnsutøvelse 

var de to viktigste elementene til et profesjonsblikk som politiblikket (Dahl 2019: 214), men 

Natteravnene har ikke utdanning for å vandre, det er ingen kurs eler lignende som gir en 

felles grunnkunnskap. I tillegg blir da erfaringene man gjør seg det eneste grunnlaget for 

Natteravnblikket, hvilket gjør at det tar lang tid og er veldig individuelt, da slik erfaring 

gjerne er en taus kunnskap (Dahl 2019: 215). Dette er et interessant fenomen å måtte forholde 

seg til av to grunner. For det første vil det ta lang tid å bygge seg opp et Natteravnblikk, der 

man i en vanlig profesjon som regel jobber 40 timer i uken hver uke vil Natteravnene bare 

vandre 12 timer i uken, hvis en vandrer møter opp til begge vandringene og blir til kl. 04.00. 

Å gå Natteravn er en frivillig aktivitet og vanlige mennesker har andre ting som skjer i livet 

og vil sjelden møte opp til begge vandringene og ikke alltid møte hver uke. For det andre vil 

en slik taus kunnskap gjøre Natteravnblikket veldig individuelt, hvilket kan forklare hvorfor 

såpass få informanter hadde noen tanker om et slik Natteravnblikk og hva det innebar.  

Det er også verdt å nevne hvordan enkelte informanter som var VA forsøkte å sette sammen 

vandringsgruppene slik at eventuelle nye vandrere ble satt sammen med de mest erfarne som 

var tilgjengelige. Slik sett kan man argumentere for en innsats i å gi en form for opplæring, i 

hvert fall den første kvelden noen er med på vandring, om ikke bare sørge for at så mye 

erfaring blir forsøkt overført i startfasen slik at den nye vandreren fikk et visst grunnlag for å 

kunne danne et Natteravnblikk. Slike ting gjør det mulig å argumentere imot Natteravnblikket 

som en taus kunnskap, hvis man i tillegg husker at Natteravnene ved tider har diskutert seg 

imellom hva det er de ser slik at de kan komme til en enighet eller bare få luftet sine 

mistanker. Samtidig fikk man ikke inntrykk av hverken Finstad sin bok eller Dahl sin artikkel 

at politiet ikke kommuniserer slik seg imellom og deler mistanker og tanker. 
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Selv om det var mest fokus på berusede mennesker som trengte hjelp fremfor berusede 

mennesker som brøt normer eller lover er det likevel viktig å tenke over at dette var det 

vanligste fenomenet å se i Oslo sentrum, i hvert fall under observasjonsperioden. Vold var 

ikke like vanlig som berusede mennesker som hadde drukket for mye, derfor var det dette 

fenomenet Natteravnene så mest, og kanskje også da ble best til å gjenkjenne eller filtrere. 

6.2 Hjelp: 

Noe av det som kom frem var Natteravnenes fokus på å hjelpe andre mennesker fremfor å 

tenke på seg selv som kontrollører og se på sitt arbeid som kontrollarbeid. Under 

datainnsamlingen var det hjelp og observasjoner som var det vandrere og informanter 

fokuserte på. Dette er kanskje en av de tingene som hjelper deres legitime autoritet når de er 

ute og vandrer mer enn annet. Tidligere var det mye om statelig støtte som kanskje det 

viktigste for Natteravnene, hvert fall hvis de skal kunne vandre i offentlige gater. Publikums 

oppfattelse av dem er derimot også viktig, slik man så i Stovner/Vestli tilfellet. Hvis 

publikum ikke oppfatter Natteravnene som legitime, som for eksempel at de oppfører seg mer 

som kontrollører enn hjelpere, vil de kunne miste tilliten til Natteravnene og i verste fall 

opplever man tilfeller av det som hendte på Stovner og Vestli. 

Et viktig aspekt blir også at Natteravnblikket ikke kategoriseres som et mistankeblikk fordi 

det var mye fokus på å se mennesker som trengte hjelp. Fjerner man dette aspektet ved 

Natteravnblikket blir det kun igjen å se etter noen som kanskje kommer til å sloss eller bryte 

loven til den grad at man må ringe politiet, da er argumentet tilgjengelig for at 

Natteravnblikket har blitt et mistankeblikk. Likevel er det mulig å argumentere for 

Natteravnblikket som et kontrollblikk, da det også kan ha en korrigerende effekt, selv om den 

ikke er like sterk eller effektiv som formelle kontrollinnsatsers. Blikket kan også forklares i 

Goffmans teorier rundt orden i det offentlige rom, som er avhengig av at andre mennesker ser 

avvikende oppførsel for at den mulige avviker skal ha sjansen til å ha en korrigerende 

utveksling. 

Natteravnenes fokus på hjelp vil derfor hjelpe deres legitimitet, skulle de bare vandret rundt i 

gatene med fokus på å kontrollere og ikke hjelpe andre ville de lett kunne oppfattes som et b-

politi, eller borgervern. Hadde dette skjedd ville Natteravnene ikke bare risikere å få sin 

legitimitet trukket tilbake av politiet, men også at menneskene de møter ikke er like vennlig 

innstilte. Hva mer kan oppfattelse av Natteravnene som illegitime aktører som forsøker å 

kontrollere mer enn de hjelper kan dette påvirke effekten av deres uformelle sosiale kontroll 
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og sanksjoner. Weber understrekte at rasjonell autoritet var avhengig av at det var klare og 

konsise regler som var rasjonelt forvaltet (2010: 330). Her blir nøkkelordet rasjonelt forvaltet, 

selv om Natteravnene kun bedriver uformell sosial kontroll vil det kunne bli oppfattet som 

illegitimt hvis de irrasjonelt forsøker å forvalte samfunnets gjeldene uformelle normer og 

sanksjoner. 

6.3 Autoritet: 

I teoridelen ble det gjort kort rede for noen av Max Webers tanker rundt legitim autoritet og 

dens grunnlag i det rasjonelle, hvilket for Weber var det juridiske, mens det her har vært mer 

fokusert rundt en rasjonell legitimitet i form av at Natteravnene har fått legitim autoritet til å 

vandre uniformert i offentlig rom av staten og politiet. Å snakke om Natteravnene som noen 

med juridisk autoritet blir litt vanskelig, de har fortsatt en legitim autoritet, men den er 

begrenset. Weber skrev at et viktig aspekt av rasjonell (juridisk) autoritet var at den er 

upersonlig, og ikke tilknyttet en person. Lydighet slik Weber skrev var begrenset til 

institusjonen, eller organisasjonen, og dens legitime autoritet, samtidig var det begrenset til 

den autoriteten institusjonen hadde (Weber 2012: 328). Slik sett kan man argumentere at 

Natteravnene kun har en legitim autoritet til å vandre rundt og observere, dermed kan man 

argumentere alle forsøk på å gå utover denne gitte autoriteten være illegitim. 

Tidligere ble gjort klart at Natteravnene kan kategoriseres som det vi i dag kjenner som 

ansvarliggjøring av borgere, dette fordi Natteravnene vandrer med godkjennelse fra staten. 

Det som kom av det ble argumentert for å være en autoritet til å patruljere i det offentlige rom 

med uniformer, hvilket vanligvis er reservert politiet. Slik sett ble Natteravnenes autoritet 

ansett som å være en «lånt» autoritet fra staten og politiet, som kunne trekke den tilbake. 

Tidligere forskning har sett på dette mer som legitimitet man har fått fra staten ved å være 

godkjent som en «street watch scheme» (Williams 2005). Her vil det kunne være snakk om 

hvordan man ser det, men argumentene ligger til rette for at man kan snakke om en autoritet 

til å vandre, og at legitimitet er det som styrker autoriteten. 

Sett fra de som skal enten hjelpes eller kontrolleres vil den graden Natteravnene oppfattes 

som legitime kunne ha noe å si for en mulig effekt av deres autoritet. Hvis noen ser 

Natteravnene vandre og tenker på dem som legitime representanter for samfunnets normer 

som vil si ifra hvis man begår et avvik vil man kanskje lettere kunne unngå avvik foran dem 

enn hvis man tenkte på dem som illegitime. Slik sett vil man kunne argumentere for at deres 
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legitimitet forsterker deres autoritet som uformelle kontrollører til å kunne få folk til å 

oppføre seg bedre når de er i synlig nærhet. 

Hendelsene på Stovner og Vestli vitner om at noen kan ha forsøkt nettopp dette, og ble møtt 

med vold. Det er på ingen måte en respons man burde forvente når en Natteravn går utenfor 

rammene for oppførsel, men man vet heller aldri hva slags respons man får når man forsøker 

å oppføre seg som man har en autoritet man ikke har. 

Natteravnene har derimot vist å ha en viss effekt på mennesker når de er ute og vandrer, 

mennesker Natteravnene møter som kanskje gjør noe de ikke burde eller lignende brudd på 

uformelle eller formelle normer retter seg av og til opp når de ser Natteravnene. Slik kan man 

tenke på Natteravnenes autoritet som noe som kan få andre til å oppføre seg, samtidig er det 

viktig å huske at dette ikke nødvendigvis er et resultat av Natteravnenes legitime autoritet i 

like stor grad som det kan være et resultat av at Natteravnene er en representasjon av ordenen 

som er ment å råde i byen og dermed minner folk på at de vet og kan bedre. Å skille disse to 

fra hverandre er kanskje teoretisk viktig, men i praksis kan det være veldig vanskelig. 

I den forstand har Natteravnene blitt presentert som aktører med en legitim autoritet i form av 

at de kan patruljere det offentlige rom legitimt. Odins soldater forsøkte i sin tid det samme 

uten statelig støtte og ble stanset eller forsøkt stanset av politiet. Spørsmålet har da også vært 

hvor langt Natteravnenes legitime autoritet strekker seg med tanke på at de ikke har noen 

formelle sanksjonsmuligheter og kun bedriver uformell sosial kontroll. Tidligere ble det 

presentert opplevelser enkelte Natteravner hadde hatt når det vandret og erfarte hvordan 

enkelte som er mer på kanten av samfunnet, i det spesifikke tilfellet en narkoman, og kanskje 

vant til det formelle kontrollapparatet ikke lot til å ta seg særlig nær av Natteravnenes 

uformelle sanksjoner. Et slikt eksempel kan brukes for å argumentere at Natteravnenes 

autoritet ikke strekker seg utover de som kanskje ikke har like sterk tilknytning til samfunnets 

lover og regler som andre. I den forstand er det kanskje mulig å snakke om en mer uformell 

form for autoritet, at Natteravnenes legitimitet og anerkjennelse som utøvere av uformell 

sosial kontroll kun er i stand til å påvirke mennesker som allerede er sterkt tilknyttet 

samfunnet. Svakere bånd slik som Ugelvik presenterte vil kunne argumenteres for å ikke ta 

uformelle sanksjoner fra fremmede like alvorlig som andre med sterkere tilknytning til 

samfunnets normer, både formelle og uformelle.  

Slike ting gjør at man kan spørre hvorvidt rasjonell autoritet er det Natteravnene virkelig har, 

eller hvorvidt det mer er snakk om en form for blanding mellom rasjonell autoritet og 
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karismatisk autoritet. Det er viktig å huske at dette er idealtyper, verden er ikke pent og 

pyntelig delt inn i ulike kategorier. Et av argumentene for å snakke om denne blandingen av 

rasjonell og karismatisk autoritet er at den rasjonelle autoriteten kan argumenteres kommer 

fra statelig anerkjennelse, den begrenser seg til å gjøre deres nærvær i gatene legitimt, og den 

stopper også der. Natteravnene har derimot vist seg å være relativt godt likt blant de i 

befolkningen de møter og har et tilsynelatende godt rykte. Det er litt vanskelig å få bekreftet, 

men skulle begge deler være sant vil det kunne argumenteres for å gi grunnlag av at 

Natteravnene som organisasjon og varemerke har et godt rykte og en tillit tilknyttet seg som 

gir dem en viss karisma. Weber beskrev karismatisk autoritet som noe mer knyttet opp mot et 

individ, men det var fortsatt det å ha en autoritet tilknyttet noe annet enn lover og tradisjoner. 

6.4 Sosial kontroll: 

Spørsmålet som var utgangspunktet for denne oppgaven var hvorvidt Natteravnene kunne 

være utøvere av sosial kontroll, i empiridelen ble det argumenter for at sosial kontroll er mer 

et biprodukt av Natteravnenes aktiviteter. En interessant del av det hele kan være at 

Natteravnene ble startet for å bidra til orden i Oslo sentrum i helgene, tanken var at nærværet 

av voksne ville ha en preventiv effekt. Natteravnene ble altså startet med en form for sosial 

kontroll i tankene, selv om dette bare var det uformelle nærværet av vanlige mennesker i 

byrommet. Dette grunnlaget gjør det mulig å argumentere at Natteravnene alltid har vært 

sosial kontroll og så lenge de vandrer godt synlig i byrommet kommer de til å være sosial 

kontroll. Når det er sagt skal det likevel påpekes at slik Natteravnene i Oslo sentrum jobber i 

dag blir deres hovedoppgave å hjelpe andre mennesker som trenger det, hvilket betyr at den 

sosiale kontrollen de utøver blir mer perifer i forhold til å hjelpe andre. Dette gjelder primært 

Natteravnene i Oslo sentrum, men i bydelene eller andre steder i Norge kan det kanskje ikke 

være like stort behov for hjelp fra Natteravnene med tanke på fyll i et spesifikt område. 

Funnene i denne oppgaven er begrenset til Natteravnene i Oslo sentrum, hvilket har en 

ganske unik posisjon når det gjelder tilgjengelighet på politiet, som er nesten rett rundt 

hjørnet, i tillegg til å være der Natteravnene startet for snart 30 år siden. 

Natteravnene har vist seg å heller ikke i særlig grad kunne se på seg selv som kontrollører 

uten å risikere å gå over rammene for deres legitime autoritet, hvilket kan i verste fall føre til 

lignende hendelser som det man så på Stovner og Vestli. Episodene man så i områdene virker 

som en god indikator på hva som kan skje hvis Natteravnene enten prøver å gå lengere enn 

det deres legitime autoritet gjelder, og dermed risikere både et stempel som borgervern og å 

miste deres legitime autoritet. Stovner og Vestli er derimot også områder det kanskje ikke er 



75 
 

like lett å gå Natteravn. Det er ingen hemmelighet at det er flere etniske minoriteter som bor i 

disse områdene og at beboerne ikke er blant de økonomisk sterkeste, man kan kanskje 

argumentere at det er større behov for at Natteravner som går i dette området er best mulig 

representativt for nærmiljøet, samtidig som det kanskje vil gjøre det vanskeligere å rekruttere 

frivillige. 

6.5 Sanksjoner: 

Et resultat av at Natteravnene er utøvere av uformell sosial kontroll og kun kan bruke blikk, 

ord og lignende former for uformelle eller diffuse sanksjoner. Dette har blitt argumentert for 

å ha en effekt på de individene som viser en viss tilknytning til samfunnet generelt, men 

kanskje ikke i like stor grad de som er mer på kanten eller av andre grunner ikke responderer 

på uformell sosial kontroll fra fremmede mennesker. For Natteravnene er det selvsagt viktig å 

holde seg innenfor alle retningslinjene de har for hvordan de skal oppføre seg som 

Natteravner, slik at de ikke krysser grensen og går over til borgervern. Dette vil risikere at 

Natteravnene gjør noe som kan ødelegge deres legitimitet, ikke bare i øynene til befolkningen 

de er ment å være til stedet for, men også fra politiet og staten, hvilket kan ende med at de får 

autoriteten til å vandre i gatene trukket og dermed ikke kan patruljere legitimt lenger. 

Et interessant aspekt når det gjelder Natteravnenes begrensinger og handlings-rammer er 

noen av de som tidligere ble kategorisert som individer med «Rambo-tendenser» som hadde 

misforstått hva det er Natteravnene skal gjøre. Slike mennesker kan ha gode intensjoner slik 

Betty nevnte tidligere, men bare ha feil midler. Det som blir interessant å tenke på er hvor 

mye slingringsmonn Natteravnene skal tillate de som går utenfor handlings-rammene. Et av 

eksemplene viser at noen som bare handler på et instinkt om å hjelpe, og som selv skjønner 

hvorfor han ikke kan gjøre slikt fremover får fortsette. I et annet tilfelle var det et individ som 

får bli med på vandring selv om han har med seg håndjern, men først etter at han har sagt seg 

villig til å la dem ligge igjen på kontoret. På Stovner og Vestli ble noen vandrere kastet ut 

etter å ha oppført seg autoritært, man kan argumentere for at det er en viktig forskjell og 

samtidig vet man ikke hvor lenge det hele pågikk. Det er derimot også viktig å huske at det 

kan være lettere for Natteravnene i Oslo sentrum å fange opp mennesker som har feil 

holdning enn andre steder. Natteravnene i Oslo sentrum kan ha mer erfaring enn de fleste 

andre grupper Natteravner i bydelene og distriktene, i tillegg har de frivillighetsansvarlige 

som tar imot henvendelser fra de som vil melde seg frivillig.  
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6.6 Det preventive: 

Noe som har kommet frem under datainnsamlingen var hvordan Natteravnene ville fokusere 

på å være et preventivt nærvær som kunne hindre at noe skjedde i det hele tatt. Det har vært 

interessant å se at det ikke alltid er tilfelle de kan hindre ting i å skje selv når de forsøker å 

sanksjonere individene som avviker fra normene. Et interessant aspekt blir da hvorvidt deres 

preventive effekt er særlig reell eller om det er noe de i det hele tatt kan måle. 

Det kom frem at Natteravnene kunne ha en effekt hvis det allerede hadde brutt ut en 

slåsskamp, men dette var ikke en øyeblikkelig effekt og den var ikke alltid der. Problemet 

med å snakke om Natteravnene som noe preventiv er at det er umulig å vite hva som ikke 

skjer på grunn av Natteravnene. Samtidig er det mulig å argumentere at noen i synlige 

refleksvester som vandrer rundt i gatene og folk vet at de ser hva som skjer og ikke er redde 

for å enten si ifra eller ringe politiet, kan ha en effekt på mennesker. Saken blir kanskje da 

hvilke mennesker Natteravnene har en effekt på, hvilket det har vært vanskelig å få noen 

oversikt over empirisk, men stryken på båndene til samfunnet og dets normer er en mulig 

forklaring. 

Det er også et interessant argument mot at Natteravnene skal være veldig preventive ovenfor 

all oppførsel hvis vi ser på Goffmans syn når det gjelder hva som er sentralt for offentlig 

orden. For ham var ikke lydighet ovenfor normer like viktig som gjenopprettende arbeid, vel 

å merke skriver Goffman om mindre hendelser som krenker et individs personlige sfære. 

Gjenopprettende arbeid har for Goffman muligheten til å vise at avvikeren hadde riktig 

forhold til reglene hele tiden eller at avvikeren i fremtiden vil ha det (Goffman 2010: 108). 

Sett slik er det mulig å argumentere for å la enkelte mindre avvik skje slik at man heller kan 

reagere fremfor å forhindre det i å skje. Selvsagt er det også viktig å påpeke at Natteravnene 

ser ikke etter alle former for avvik. Det har vært tilfeller hvor de har støtt på noen som drakk i 

offentlige rom, men de valgte å heller sørge for at de som gjorde det gjorde det trygt. Så 

hvorvidt Natteravnenes preventive effekt, i den grad det er mulig å snakke om noen, er 

effektiv kan tilsynelatende være veldig avhengig av hvem det er de møter, eller hvem det er 

som ser dem. 
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7 Konklusjon: 

I denne oppgaven har blitt forsøkt å se på Natteravnene i Oslo sentrum som utøvere av sosial 

kontroll og utforske hvordan de er i stand til å arbeide slik de gjør i det offentlige. I løpet av 

oppgaven har det kommet frem at de kan kategoriseres som utøvere av sosial kontroll, men 

da kun som uformelle sekundærkontrollører. Natteravnene kan også kategoriseres som 

borgerpatruljer eller nabolagsvakter, alt etter hvor de er og hvordan man definerer de to. Til 

tross for en tilsynelatende lite spesiell kategorisering av Natteravnenes sosiale kontroll er det 

fortsatt mye spesielt med Natteravnene som organisasjon og deres posisjon i samfunnet. 

Natteravnene har en legitim autoritet gitt av staten som tillater dem å patruljere i det 

offentlige byrommet hver helg, i tillegg har de en tillit fra befolkningen som gjør at mange 

aksepterer dem som en legitim aktør i byrommet. Denne tilliten forsterkes av Natteravnenes 

fokus på å hjelpe de som trenger det, det er også viktig å huske at hvis folket ikke hadde hatt 

tillit til Natteravnene ville de ikke kunnet eksistere. Natteravnblikket er også en faktor her, da 

den kan fungere som et kontrollblikk, men samtidig ikke er et mistankeblikk, 

Natteravnblikket er heller mer fokusert på å se hvorvidt det er noen som trenger hjelp. 

Ordvalget i problemstillingen er likevel interessant, i diskusjonsdelen ble det tatt opp at det er 

mulig å snakke om den sosiale kontrollen Natteravnene står for som mer et biprodukt av 

deres nærvær og synlighet, så til hvilken grad kan man snakke om dem som utøvere av sosial 

kontroll? Svaret er enkelt nok at de er utøvere av en uformell sosial kontroll med mulighet til 

å sanksjonere mennesker, hvilket er noe de av og til gjør, samtidig som de er ment å ha et 

preventivt nærvær, intensjonen i det preventive alene er nok til å snakke om en utøvelse av 

sosial kontroll. Den sosiale kontrollen er kanskje ikke spektakulær, men den er der. 

Noe av det viktigste for Natteravnene er også at de har støtte fra politiet, staten og folket, 

mennesker eller handlinger som kan true denne tilliten er å gå utenfor de rammene satt for 

handling som Natteravnene har. Enkelttilfeller har skjedd så nylig som i 2018, men etter snart 

30 med Natteravnene har det vist seg at det skal litt mer til enn det, samtidig viser det hvor 

alvorlig de må ta sine begrensninger for å ikke miste tilliten de har, og med det også 

legitimiteten. 

Videre forskning: 

I løpet av arbeidet med denne oppgaven har det kommet opp hvordan Natteravnene i Oslo 

sentrum er i en ganske unik posisjon sammenlignet med andre grupper av Natteravner som er 

spred mer ut i distriktene i Norge, eller bare bydelene i Oslo. Derfor er det mulig å kunne 
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diskutere behovet for en studie av Natteravnene i bydeler og distrikter rundt omkring i Norge, 

slik kan man se hvordan Natteravnene jobber i mindre steder eller steder der politiet kanskje 

ikke er like nære som i Oslo sentrum. Det er også mulig å se på forskjeller mellom 

Natteravnene i sentrumsområdene i andre byer i Norge. En annen mulighet for andre forskere 

ville være å se på hvordan Natteravnene, vektere og politi samarbeider eller forholder seg til 

hverandre. Ugelvik beskriver hvordan Norge har mindre ansvarliggjøring av borgere enn 

andre land, men politireformen har gitt mange grunn til hvordan politiets mulighet til å kunne 

dekke nordmenns behov for politihjelp. Dette gjør muligheten til å ansvarliggjøre borgere for 

å dekke over dette større.  

Det var også slik at helgen 18.-20. oktober var det mange tilfeller av tilfeldig vold i Oslo, 

politikere og fagfolk snakket om flere løsninger, blant annet om mer fokus på det 

forebyggende i form av Kirkens bymisjon og Natteravnene. Slik det har kommet frem i denne 

oppgaven er det ikke helt sikkert hva Natteravnene kunne gjøre hvis det er snakk om 

kriminelle fra belastede miljøer, samtidig er det viktig å huske at det ikke er unyttig for 

politiet å ha flere øyne som ser når det eventuelt er mye som skjer. 

Det er også mulig å hevde at Natteravnenes sosiale kontroll gjør det nødvendig å fylle ut 

forskningen på uformell sekundær sosial kontroll i Norge. 

Samtidig kan det være mer interessant forskning rundt Natteravnene på en større skala, hva 

gjelder rekruttering, filtrering av uønskede i bydeler og distrikter, samt også samarbeid 

mellom ulike grupper av Natteravner. Denne oppgaven har hatt hovedfokus på Oslo sentrum, 

andre steder i Oslo eller Norge generelt kan det være annerledes både med tanke på hvem 

som er der på nattestid, hvor i Norge de er og hvem det er som går Natteravn. 
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Vedlegg 1 – Natteravnenes retningslinjer for vandring 

Retningslinjer for vandringer i Oslo sentrum 
 En gruppe på vandring skal bestå av minst 3 og maks 5 personer. Hver gruppe skal ha 

en gruppeleder som er valgt av vandringsansvarlig. 

 Vær høflig og korrekt. Dårlig oppførsel slår tilbake på alle som går natteravn. Opptre 

alltid i samsvar med Natteravnenes formål, instrukser og intensjoner. 

 Ha tid til å prate med folk som har behov for det. 

 Natteravnene er en politisk og religiøs uavhengig organisasjon. Gå ikke inn i 

diskusjoner med dem du møter.  

 Gå ikke inn i puber, restauranter eller lignende steder hvis ikke eieren inviterer 

 «inn for en kikk” eller annet.  

 Ikke gå bort til noen som holder på å sette sprøyter eller er i besittelse av narkotika. 

 Ikke gi penger til dem som spør. Si alltid at Natteravnen ikke har penger med. 

 Har det skjedd noe, og politiet allerede er på plass, holder Natteravnene seg unna.  

Observer heller omgivelsene. Det er nok at èn gruppe gjør dette. 

 Vi skal vise respekt og behandle alle vi møter som likeverdige. Vi trenger oss ikke på 

dem som ikke vil ha hjelp, eller synlig ikke trenger det. 

 Vi går ikke over på rødt lys, men avventer på grønn mann. 

 Vi tar hensyn til våre medvandrere. 

 Vi røker ikke mens går. Dersom noen har noen behov for en sigarett, stopper vi opp 

og tar en kort pause før vi går videre. 

 Vi har ingen krav på oss til å kaste flasker eller glass som blir satt igjen ute på gaten, 

men kaster vi de i nærmeste søppeldunk, kanskje vi kan forhindre at det blir brukt 

som et våpen. Ta gjerne med engangshansker fra kontoret.  

 Natteravnenes formål er å forebygge volds- og skadeverkssituasjoner. Gruppen skal 

ikke gripe inn i voldssituasjoner som er i gang.  

 

Hvis en voldssituasjon: 

- Observer og få overblikk over situasjonen. 

- Der bistand kreves, kontakt politiet og bli på stedet og observer til de kommer. 

- Vurder og evt. handle deretter. 

- Ikke utsett deg selv eller dine medvandrere for fare. Egen sikkerhet er viktig. 

- Noter ned hendelsesforløpet og observasjoner i etterkant. 

 

 

Hvis noen faller om på gata eller er skadet: 



84 
 

₋ Tenk først egen sikkerhet. Er det noe som truer din egensikkerhet i denne situasjonen?  

₋ Forsikre deg om at personen ikke kan bli overkjørt eller på annen måte blir ytterligere 

skadet. 

₋ Sjekk bevisstheten til personen, prøv å få kontakt. Våken/bevisstløs? 

 

Hvis personen som har falt eller er skadet er våken: 

- Presenter deg, spør hvordan det går/hva som er skjedd. 
- Gjør en pasientundersøkelse: ABCDE1. Gjør nødvendige tiltak. 
- Vurder om det er nødvendig å ringe 113. Det er nødvendig å ringe om det er fare for 

personens liv, om personen trenger medisinsk behandling, om du som Natteravn 
trenger hjelp til å frakte personen til legevakt, om du trenger medisinsk 
veiledning/rådgivning. 

 

Hvis personen som har falt eller er skadet er bevisstløs: 

- Gjør en pasientundersøkelse: ABCDE. Husk at det første punktet A for airways er 
livsviktig. En bevisstløs person har i utgangspunktet ikke frie luftveier og dermed ingen 
pust. 

- Om det er flere Natteravner til stede kan en ringe 113 (fortell hvem, hvor, hva), en 

annen kan berolige og snakke med evt. pårørende om hva som er skjedd, en/flere kan 

sørge for å holde uvedkommende, «ivrige tilskuere», unna. 

- Mens dere venter på ambulanse er det viktig å holde den bevisstløse personen varm. For 

lav kroppstemperatur er en alvorlig skade. 

 

Hvis noen ”sover” på gata: 

- Husk først og fremst egensikkerhet. Nærme deg personen kun fra hodeenden/siden 

(personen kan sparke). 

- Prøv å få kontakt. Prøv først å snakk til personen. Om personen ikke svarer, rist 

forsiktig i skuldrene. Om det enda ikke er noe respons fra personen, prøv 

smertestimuli (f.eks. ved å gni knokene dine opp og ned midt på personens bryst). 

- Hvis ikke personen våkner, behandle personen som en bevisstløs. 

- Vurder om du blir nødt til å ringe 113, eller tilkalle politi på 112. 

 

I møte med våkne personer: 

₋ Identifiser deg selv som Natteravn. 

₋ Spør om personen har det bra og om han/hun trenger bistand. 

₋ Råd personen til å komme seg hjem, slik at han/hun unngår å bli utsatt for vold, ran, 

kuldeskade eller annet.  

  

                                                           
1 Beskrivelse av fremgangsmåte står på tiltakskort som ligger tilgjengelig i Natteravnenes lokaler 
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Vedlegg 2 – Informasjon gitt før vandring: 

Informasjon før vandringsstart i Oslo sentrum Følgende 

informasjon skal gis av vandringsansvarlig før alle vandringer i Oslo sentrum starter.  
Bruk din egen tilnærming, men sørg for at alle punktene blir dekket. 

 Ønske hjertelig velkommen og introduser deg. La alle få si navnet sitt og hvor 

mange ganger de har gått før. Målet er å bidra til inkludering av fremmøtte og 

skape en hyggelig stemning. 

 Rutiner ved utløst brannalarm. Går alarmen – går vi rolig ut og bruker 

utgangsdøren eller en av de merkede rømningsveiene. Vi viser 

rømningsveiene: En gjennom døren ved garderoben og en gjennom døren ved 

resepsjonsdisken. Brann og rømningsinstruks henger opp flere steder i 

lokalene våre. Gjør oppmerksom på hvor vi har toaletter. 

 Praktisk info til de fremmøtte: Det å ta på seg vesten, gå rundt i gatene, vår 

oppførsel, vise tilstedeværelse og hjelpe de som trenger det, blir kalt vandring. 

Vandringsansvarlig deler opp i grupper. Hver gruppe har en gruppeleder som 

er bindeleddet til Vandringsansvarlig. Gruppelederen har med seg litt 

1.hjelpsutstyr, telefon og en rapporteringsblokk. Vandringsansvarlig avgjør om 

vi i tillegg til gående grupper også bruker noen biler. 

 Selve vandringen deler vi opp i to; første økt frem til midnatt, hvor vi spiser på 

et sted vi har avtale med, eventuelt om det spises i Natteravnenes lokaler. 

Vennligst si fra dersom om man har matallergier, eller ønsker glutenfri mat. 

Gruppelederne sørger for at gruppa er ved spisestedet ca. 10 minutter på 

midnatt og at alle bidrar til å rydde opp etter oss. Vi har ca. 45 min pause før 

den andre økten starter og vi går frem til kl. 03:00 – 04:00, alt etter hva som 

behovet er og hva Vandringsansvarlig ønsker. Det er viktig at dere er tydelige 

hvor lenge dere kan være med og gir beskjed om dette. På grunn av vår egen 

sikkerhet, skal vi aldri være mindre enn 3 når vi er ute. Er det noen som må gå 

etter pausen, så omrokerer vi litt på gruppene til den siste økten.  

 Gruppelederen har ansvar for at gruppen noterer ned hendelser. Dette er 

avgjørende for å vise hvilket arbeid de frivillige i Natteravnene gjør, og kan 

være viktig dokumentasjon for ettertiden for oss eller våre 

samarbeidspartnere. Det er vesentlig å notere ned om det er en assistanse 

(aktiv handling) eller en observasjon (noe man legger merke til). I tillegg er det 

viktig å få med klokkeslett, sted, kjønn, antall involverte, bekledning, hva som 

skjer. Eksempel på hendelser som er viktig å notere ned: berusede personer, 

ansamling, krangling, fysisk vold, mulig pirattaxi, tyveri, skadet person. Ta en 

titt på tips-listen til rapportering som ligger tilgjengelig på bordene.  

 

Vi har et godt samarbeid med blant annet Politiet, Medisinsk hjelp, 

Bymiljøetaten og Utekontakten. For tiden får vi hver fredag besøk og 
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informasjon fra Utekontakten som informerer om sitt arbeid før vi går ut og 

vandrer. 

Når vi går ute er det noen retningslinjer vi følger:   

 Vi går i grupper normalt med 3-5 personer. 

 Vi rusler rolig gjennom gatene, både for å være synlige og for å kunne 

observere hva som skjer. Vi har god tid. Det er viktig at man bruker øyne og 

ører godt, slik at vi kan se om det er noe, eller om noen trenger vår hjelp. Det 

kan være at vi ikke vil oppleve noen spesielle hendelser i løpet av vandringen, 

men da skal vi huske på at vår tilstedeværelse kanskje bidro til at folk hadde 

det hyggelig og kom seg trygt hjem, istedenfor å bli utsatt for noe. 

 Vi går ikke over på rødt lys, men avventer på grønn mann. 

 Vi røker ikke mens går, har noen behov for en sigarett, stopper vi opp og tar 

en kort pause før vi går videre. 

 Vi har ingen krav på oss til å kaste flasker eller glass som blir satt igjen ute på 

gaten, men kaster vi de i nærmeste søppeldunk, kanskje vi kan forhindre at 

det blir brukt som et våpen. Ta med noen hansker.  

 Vi skal vise respekt og behandle alle vi møter som likeverdige. Vi trenger oss 

ikke på dem som ikke vil ha hjelp, eller synlig ikke trenger det. 

 Gå ikke inn i puber, restauranter eller lignende steder hvis ikke eieren inviterer 

«inn for en kikk».   

 Ikke gå bort til noen som holder på å sette sprøyter eller er i besittelse av 

narkotika.  

 Ikke gi penger til dem som spør. Si alltid at Natteravnen ikke har penger med.  

 Har det skjedd noe, og politiet allerede er på plass, holder Natteravnene seg 

unna.  Observer heller omgivelsene. Det er nok at èn gruppe gjør dette. 

 Dersom gruppen tar kontakt med noen personer under vandringen, er det 

gruppeleder som først går frem. Resten av gruppen avventer i bakgrunn inntil 

man finner ut hva vi kan bistå med. 

 Har noen av dere førstehjelpserfaring fra tidligere, er det fint om dere sier fra 

til Gruppeleder. Finner vi noen som ligger på bakken og trenger bistand – går 

vi inn fra hode-siden. Dette for å beskytte oss selv mot slag og spark. 

 Ute på byen blir vi som oftest godt mottatt, med tommel i været og hyggelig 

ord. Det kan også være det motsatte, hvor noen ikke er så hyggelig – viktig da 

å ikke inngi dere på noen diskusjon eller svar. Vi trekker oss rolig tilbake. Gode 

klemmer og klapp på skulderen kan forkomme, men pass på lommebok og 

verdisaker. 
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 Hva skjer i byen i kveld/natt? Kort informasjon om dette. 

 Les opp gruppene 

 Husk å åpne opp for spørsmål før dere går ut 
 

Lykke til med vandringen ! 
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Vedlegg 3 – Informasjonsskriv til deltakere i studien: 

Informantskriv - Masterprosjekt Universitetet i Oslo: 

Natteravnene 

Mitt navn er Kristian Hjelde. Jeg skal skrive masteroppgave i sosiologi ved Universitetet i 

Oslo om natteravnene og vekterne i sentrumsområdet. Jeg vil gjerne ha kontakt med deg som 

går natteravn i sentrum. Mitt formål er å se på hvordan Natteravnene i dette området oppfatter 

sin rolle i samfunnet, deres eget arbeid for å skape eller opprettholde trygghet og hvordan de 

opplever å bli møtt av mennesker. 

 

Hva innebærer dette for deg? 

Vi finner et sted der du føler deg komfortabel og jeg snakker med deg en times tid, eventuelt 

til du velger å avslutte intervjuet. Vi er interessert i hva du tenker om det å være natteravn, og 

hvordan du opplever denne rollen, samt hvordan andre reagerer på deg som natteravn. Hva 

tenker du om Natteravnene som tiltak? 

I den grad du aksepterer at jeg blir med på deltakende observasjon vil du, jeg og andre som er 

med på dette, gå rundt som Natteravner akkurat som dere vanligvis gjør. Det eneste som vil 

være annerledes vil være at jeg går sammen med dere, vi prater kanskje litt om ting dere gjør 

på en vanlig natt med vandring, hva dere mener om å gå natteravn og hvordan dere vurderer 

ting som dere ser eller hvor dere skal gå. Jeg kommer ikke til å ta noen opptak av det som blir 

sagt, men etter endt vandring vil jeg skrive ned noen anonymiserte notater om ting som 

skjedde (eller ikke skjedde) under vandringen. Jeg kommer også til å notere ned noen 

generelle inntrykk som jeg mener kanskje kan hjelpe meg å skrive en god oppgave og bedre 

forstå hva det innebærer å være natteravn og det å gå rundt som natteravn. 

Det er selvsagt helt frivillig å delta, det du forteller meg er fullstendig anonymt og bare jeg vil 

ha tilgang til det du sier. Du kan når som helst trekke deg fra studien, hvor da all informasjon 

om deg vil bli slettet. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Studien er vurdert og godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).  

Alle opplysninger blir anonymisert, alt datamateriale om deg vil være oppbevart på en sikret 

maskin som tilhører Universitetet i Oslo. Lydopptak fra intervjuene vil skje på min private 

mobil og øyeblikkelig etter overført til en av universitetets sikrede datamaskiner. Alt i tråd 

med Universitetet i Oslos retningslinjer for sikkerhet. Når oppgaven er ferdig skrevet vil alle 

lydopptak og all informasjon om deg slettes, dette vil skje i tråd med retningslinjene 

Universitetet har om sikker sletting av data. Hvis det skulle skje at jeg søker om en utsatt frist 

og ikke leverer på vårsemesteret vil alle lydopptak slettes sammen med all informasjon om 

deg og kun transkriberte intervjuer hvor all informasjon om deg er anonymisert vil beholdes 

for å kunne skrive ferdig. Men det vil ikke være noe informasjon i disse transskripsjonene 



89 
 

som vil kunne identifisere deg som individ. Skulle du ha noen spørsmål eller være interessert 

er jeg tilgjengelig på tlf. 92494734 og krisehj@student.sv.uio.no 

Veilederen min heter Willy Pedersen, han er professor i sosiologi, og kan nås på 90268644. 

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan du enten ta 

kontakt med meg, min veileder eller: 

 Vårt personvernombud: Helene Roshauw på epost (helene.roshauw@sv.uio.no) eller telefon 

22 85 52 11 

 NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller 

telefon: 55 58 21 17. 

 

Hvilke rettigheter har du som informant i min oppgave? 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

MVH 

Kristian Enger Hjelde  

mailto:krisehj@student.sv.uio.no
mailto:helene.roshauw@sv.uio.no
mailto:personverntjenester@nsd.no
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  

 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Ravner og Vektere», og har fått anledning til 
å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 
 

 å delta i intervju 
 å delta i deltakende observasjoner 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 30.07.2019 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signatur, dato) 

 

Tlf: 

 

E-post: 

 

 

 


