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Inledning
Nattvandring (även kallat Föräldravandring, Vuxenvandring, Farsor & Morsor på stan
eller Vuxna på stan) innebär att grupper av vuxna rör sig ute på gator och torg och i miljöer
där ungdomar vistas kvälls- och nattetid, i syfte att skapa en lugnare miljö. Kraven för att
delta är enkla, det finns inget krav på att vara förälder för att nattvandra men man bör ha ett
intresse för ungdomar, vara över 25 år samt vara en vuxen förebild och ett stöd.
Beslut har tagits i lokala Brå att för att en nattvandrarförening ska få bidrag måste den vara
med i någon organisation.
I Sverige finns det många lokala nattvandrarföreningar med olika namn, oftast kopplat till
bostadsområden, stadsdelar eller samhällen. Redan i slutet på 1970-talet fanns det
föräldragrupper som gick ut och nattvandrade. De flesta grupperna har enhetliga gula eller
röda jackor, för identitet och synlighet.
”Nattvandrarna.nu” finns för att skapa en bra miljö och en viss trygghet i det offentliga
rummet. De ersätter inte polisen eller sociala fältarbetare utan kompletterar dessa.
”Nattvandrarna.nu” samarbetar med olika aktörer i samhället för att skapa bra resurser och
medverka till en lugnare och tryggare miljö.
”Nattvandrarna.nu” uppgifter kan exempelvis vara att praktiskt hjälpa ungdomar ute eller bara
vara en vuxen lyssnare som man kan prata med. Responsen från ungdomarna är i de flesta fall
positiv. Många tycker att det är tryggt att ha vuxna människor ”där i bakgrunden”.
Verksamheten grundar sig på regelverk med avståndstagande till rasism, främlingsfientlighet,
droger och våld. Verksamheten bygger helt på demokratiska grunder och förbinder sig inte till
något parti eller något trosamfund.
I dag finns två riksorganisationer ”Riksnätverket nattvandrare” och ”Nattvandring.nu” se länk
www.nattvandring.se och www.nattvandring.nu eller bilaga 1

Uppdrag och Syfte
Studenten har på uppdrag av trygghetssamordnaren i Botkyrka kommun kartlagt de olika
nattvandrarföreningar som verkar i kommunen för att kartlägga eventuella behov och
problem, men också för att se över möjligheter till bättre stöd och utveckling. Syftet var att se
hur kommunen kan hjälpa föreningarna att växa till och om det finns möjlighet för dem att ta
på sig fler uppgifter, till exempel att kontrollera garage, portuppgångar samt kollektivtrafiken
i området. Bostadsföretag och andra samverkansparter har också frågat, efter en kartläggning
för att kunna ge ekonomiskt stöd till nattvandrarföreningarna.

Metod
Tillvägagångssätt har varit personlig intervju eller i vissa fall en enkät (resultat av intervjuer
och skriftliga svar redovisas i bilaga 2)

Åtgärdsförslag
Rapportens åtgärdsförslag har skrivits av kommunens trygghetssamordnare.
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Intervjuer med nattvandrare
”Tumbas nattvandrare”: ”Tumba nattvandrare” består av ca: tjugo personer, som brukar
dela upp sig på tre till fyra grupper när de vandrar.
Gruppen startade 1998 och de tillhör ”Nattvandrarna.nu”. och är
ute varannan fredag-lördag från 21:00 och senast till 01:00
beroende på hur det ser ut.
I gruppen ingår några personer med funktionshinder
Det finns tillgång till en bil som en grupp använder, vilket de
bekostar själva, Botkyrkabyggen hjälper till med lokal och en
mindre summa till kläder, Mc Donalds sponsrar med mat de
kvällar de är ute och SL sponsrar med årskort. Förutom detta finns
inga sponsorer.
Ställen de besöker rutinmässigt är skola, fritidsgårdar, centrum
samt portuppgångar och garage, de rör sig även i och runt området
med bil och kollektivtrafik. Sommartid besöks även badplatser.
Förutom dessa områden söker man upp ungdomarna där de
befinner sig för tillfället.
För tillfället finns inget uttalat samarbete med andra föreningar Det
sker spontant när de träffas ute.
Störst problem man ser är alkohol och narkotika. Alkoholen står
för merparten av problemen.
När gruppen startade fanns informationsutbyte med polisen, i dag
fungerar det inte. Gruppen önskar att det utbytet återupptas.
De önskar också ett större samarbete med kommunen, andra
föreningar samt att politikerna följer med gruppen vissa kvällar.
Alby-”X-cons”
nattvandring:

Albys nattvandrare:

”X-cons” i Alby består av 107 medlemmar som nattvandrar varje
fredag mellan 21:00 och 01:00. Det är tretton till femton personer
varje gång. Vid särskilda tillfällen, när det samlas många
ungdomar är Alby-”X-cons” också på plats.
Föreningen i Alby startade sommaren 2010 och tillhör
”Nattvandring.nu” Några sponsorer finns inte.
”X-cons” kommer att få bidrag från kommunen
Kontakten med skola och fritidsgård är välutvecklad. Möjligheten
att snabbt få tag i relevant person på kommunen är man nöjd med.
Vad som inte fungerar är lokalfrågan. I nuläget används ett litet
rum som inte lämpar sig för att ta emot besök. Den ligger ocentralt
vilken innebär att spontana besök inte förekommer.
Det finns ett informellt samarbete med nattvandrare från Sätra och
Bredäng.
Består av fyrtiofem nattvandrare varav tolv är ungdomar.
Gruppen startade 2011 och tillhör ”Nattvandrarna.nu”.
De är ute varje helg mellan 21:00 – 02:00 och besöker då centrum,
fritidsgårdar, skolor samt att de åker mycket med kollektivtrafiken,
alla i gruppen har dock inte fria SL kort.
Även här är alkohol och narkotika det största problemen men även
bil- och skolbränder samt våld med vapen, oftast med kniv.
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Ett stort problemområde är biblioteket där ungdomarna är inomhus
och bråkar med personalen.
”Albys nattvandrare” är intresserade av ett större samarbete med
andra föreningar, polis och kommun.
De önskar att polis och väktare har en snabbare respons vid larm,
samt att det blir en uppföljning av anmälningarna.
Parkhemsgårdens
nattvandring:

Hallunda/Norsborgs
nattvandrare:

Fittjas nattvandrare:

Är ett projekt som startade 2012 och består av ca femtio deltagare
fyrtio kvinnor och tio män., Fritidsledarna vandrar på lördagar och
föräldrar vandrar fredagar – lördagar Vandringen startar 21:45 och
slutar tidigast 00:00 senast 02:00.
De tillhör ingen organisation eller förening.
De problem som finns är alkohol, droger, fester, våld och
vandalism.
Samarbetet med polis, väktare och socialförvaltning kan förbättras.
Kontakten med trygghetssamordnare, fritidsgårdar, skola och
föräldrar fungerar bra.
De har inget samarbete med andra föreningar, bostadsföretag eller
SL.
De anser att det behövs bidrag för att kunna utveckla
nattvandringen. Intresset för nattvandringen finns hos både
föräldrar och fritidsledare.
De är också positiva till ett utökat samarbete med andra
nattvandrare.
Föreningen startade 2006 och är med i ”Riksnätverket”, Gruppen
består av tio personer, tre kvinnor och sju män.
Gruppen vandrar varannan helg mellan 20:00 – 00:00 beroende på
hur det ser ut i området.
Storleken på gruppen varierar men det är minst tre personer vid
varje tillfälle.
De har tagit kontakt med Kyrkan och en assyrisk förening för att
kunna öka antalet nattvandrare.
Problemen i området handlar mycket om droger och de problem
som de drar med sig.
Man har ett informellt samarbete med ” Alby nattvandrare ”och
”Fittja nattvandrare” men kan tänka sig att utöka samarbetet med
andra nattvandrare dock anses att man bör dela upp kommunen i
norra och södra delen, till att börja med.
De ser kontakten med kommunen som bra, de saknar dock
utbildningar som t.ex. HLR(hjärt-lung-räddning)
”Fittja nattvandrare” startade 2010 och består av tjugofyra
personer varav tjugo är män, de tillhör ”Riksnätverket
nattvandrare”
Man är ute varje helg mellan 20.00 och 24.00. Kvällen startar med
att man tillsammans äter middag på ungdomens hus.
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Det finns ett väl utvecklat samarbete med kommunen och
bostadsbolagen.
Polis och socialförvaltningen vandrar med på kvällarna.
Hälften av nattvandrarna har SL kort (det behövs fler kort).
Försök att få med andra föreningar i området pågår, bland annat
islamska och svenska kyrkan.
Stora problem med ungdomar som kommer från angränsande
kommuner för att sälja droger och alkohol finns

Sammanfattning
Föreningarnas storlek varierar mellan tio och dryga hundra medlemmar. Samtliga föreningar
försöker rekrytera fler medlemmar, t.ex. genom presentationer på skolor och fritidsgårdar med
varierande resultat. Det finns behov av hjälp för att nå ut till fler vuxna i kommunen. Fyra av
de lokala föreningarna vandrar varje fredag och lördag.
Samtliga grupper önskar större i ekonomiskt stöd - nattvandrargruppen i Tumba behöver till
exempel stöd till drivmedel. Idag kör de runt i en privatägd minibuss och betalar bensinen
med egna medel. Andra anser att ekonomiskt stöd behövs för att kunna växa.
”Parkhemsgårdens nattvandring” är i stort behov av något fordon som de kan ta sig runt i
området med.– Vissa grupper saknar hjälp med SL-kort vilket efterfrågas.
Lokalfrågan tas också upp, de flesta är nöjda med de lokaler de har men ”X-cons” har stora
lokalproblem. ”X-cons” sitter i ett ocentralt litet rum. Där finns planer på att utöka
verksamheten med bland annat en tjejgrupp samt att arbeta mot hedersrelaterade brott. I
nuvarande lokaler är detta inte möjligt.
Kontakter med kommun och polis: Samtliga föreningar tycker att kontakten med skolor och
fritidsgårdar fungerar bra, däremot kan samarbetet med polis och socialförvaltningen
förbättras. Fittja är ett bra exempel på god samverkan med polis och kommun. I övriga
områden finns brister och dessa måste åtgärdas snarast.

Förslag till åtgärder Trygghetssamordnaren har ordet
Kompetens och stöd
Det finns kommuner som har policyn att nattvandrarföreningar ska ”iaktta och rapportera” att
inte tala med ungdomar. Fokus är i stället att ”fylla platsen” med vuxna för att öka tryggheten
och minska skadegörelsen etc. det finns forskning som tyder på att den metoden hjälper och
den tillämpas bl.a. i USA.
I Botkyrka talar nattvandrare med ungdomar (och andra) det knyter kontakter för att öka bl.a.
tryggheteten. Ett bra samtal kan hjälpa en hel del. I svårare läge ska nattvandrarna snabbt
kunna få hjälp av socialförvaltningen, polisen eller kommunens väktare/väktarbil. Här återstår
en del att göra enl. rapporten.
Lugna gatans arbete i Fittja är ett positivt exempel på en verksamhet som är känd i området
sedan länge och har kompetens att prata med ungdomar även i grupper. Det gör t.ex. att yngre
personer kan delta i nattvandringen och det känns tryggt för Fittjas nattvandrförening och för
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alla. Ungdomar som pratar med ungdomar påverkar säkert bättre än när vuxna agerar. Men att
skicka ut ungdomar att nattvandra utan vuxna, med ovan nämnda kompetens, har inget stöd
vare sig i forskning, eller i praktiken. Här finns krav från riksorganisationerna.
På Parkhemgården, Tullinge, försöker fritidsledare att bygga upp en nattvandrarorganisation
med stöd av fritidsledare. Det finns förutsättningar att utveckla detta stöd även i övriga
områden men då med de organisationer som redan verkar där. Det behövs kompetens för att
tala med ungdomar i grupp. Det finns även organisationer såsom X-cons, trossamfund, Hela
människan, Southside m.fl. som skulle kunna skapa en liknande roll som Lugna gatan när det
gäller efterfrågad kompetens. Viktigt är också att man har lokal förankring och har förtroende
i sitt närområde.
Förslag på kort sikt
• När det byts personal hos polisen eller socialförvaltningens områdessekreterare så
måste nattvandrarföreninganrna bli informerade om detta. Kontaktlistorna ska vara
uppdaterade, det gäller förstås även omvänt.
• Ta gärna kontakt med nattvandrarna när man har sina pass. Gäller för
socialförvaltningens områdessekreterare, polis och väktarna/väktarbilen.
Förslag på sikt
• Kompetensen och stödet till nattvandrarföreningarna behöver förstärkas och utvecklas
för att öka tryggheten för föräldrar och andra vuxna som nattvandrare samt för att få
fler som vill nattvandra.
• Nattvandrare/trygghetsvärdar på bussar och tåg behöver utvecklas i samråd med
bussbolag och SL. Om fler boende känner sig trygga och törs ta en senare buss hem så
påverkar det hela områdets trygghet. Samtal pågår mellan kommunen och med bl.a.
bussbolaget Keolis om vilka linjer och tider som är mest utsatta och om att där
använda lokala trygghetsvärdar.
• Bostadsföretagen har skadegörelse oftare i vissa portar, garage och källare. Det finns
intresse från bostadsföretagen att samverka med nattvandrarföreningarna för att
komma till rätta med detta.
Ekonomi
Kommunen bidrar idag ekonomisk främst genom områdesgruppernas budget och i viss mån
centralt via trygghet-säkerhet då med fokus på mat, material och kompetensutveckling.
Centralt har vi inte lyckats öka budgeten ännu, men arbetar för detta.
Beslut har tagits i lokala BRÅ om att nattvandrarföreningarna ska vara anslutna till någon
riksorganisation för nattvandring för att kunna söka bidrag från kommunen.
Bostadsföretagens ekonomiska stöd är en mycket viktig för de nattvandarföreningar som
verkar inom bostadsföretagens område. Här kan också insatserna skrivas in via avtal som
reglerar besök till vissa portar och garage, se ovan. Antingen via tilläggsavtal eller en forma
av 3 partsavtal mellan områdesgrupp, trygghet-säkerhet (kommunens centralt) och
bostadsföretag. Då det är viktigt att lyfta fram nattvandringen bör kommundirektören vara en
av undertecknarna tillsammans med bostadsföretags kundchef och ansvarig för
områdesgruppen.
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SL, Keolis, centrumägare, restauranger, företag föreningar, (Rotary?) m.fl. är aktörer som
kanske skulle kunna bidra med ekonomiskt stöd. I Storvreten bjuder MacDonalds på mat.
Något som nattvandrarföreningarna själva skulle kunna undersöka.
Bil
•
•

”Tumbas nattvandrare” saknar bensinpengar för nattvandring. Den frågan kan lösas av
kommunen. Frågan bör regleras med avtal.
Parkhemsgårdens behov av bil får utredas av kommunen.

Hjärt-lungutbildning-hjärtstartare
Civilförsarsföreningen erbjuder billiga utbildningar för föreningar/civilsamhället.
Alternativet. för enskilda medlemmar är att betala en medlemsavgift på ca 100 kr för att få
utbildningen gratis. Frågan bör regleras med avtal.
Marknadsföring-erfarenhetsutbyte
• Kommunen skapar länkar på hemsidan till de olika föreningarna.
• Bostadsföretagen informerar sina hyresgäster om lokala nattvandragrupper.
• Skolor ger information genom ett utskick till föräldrar.
• Gransamverkan kan gå ut med information om nattvandring inför skolavslutning och
vid behov.
• Om intresse finns, utred om det fr.o.m. 2014 går att anordna ”Nattvandrardagen i
Botkyrka”, t.ex. i samråd med någon redan existerande aktivitet på Hågelby och bjuda
in alla nattvandrargrupper, samverkanspartner samt allmänheten för
kontakt/marknadsföring. Förslag: trygghetssamordnaren ansvarar för detta
tillsammans med en arbetsgrupp. En polis bör ingå i planeringen.
• Om intresse finns ha en erfarenhetsutbyteskväll under hösten 2013 för att undersöka
behov etc. På dessa träffar kan information/ny kunskap spridas och erfarenheter om
vad som sker i de olika områdena dryftas. Till träffen bjuds även samverkanspartnerna
in. Förslag: trygghetssamordnaren ansvarar för detta tillsammans med en arbetsgrupp.
En polis bör ingå i planeringen.
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Bilaga 1

Riksorganisationer och lokala aktörer
Riksnätverket nattvandrare
År 1993 bildades ett nätverk av grupper och föreningar i hela Sverige, för att stärka
verksamheten, öka sammanhållningen, stötta varandra och vara en samlad kraft att föra fram
gemensamma frågor. Nätverket skulle även föra fram verksamhetens budskap uppåt i
samhället och verka för stöd och hjälp till verksamheten i hela Sverige.
I slutet av 90-talet blev försäkringsbolaget Skandias stiftelse, «Idéer För Livet» en viktig
sponsor för nattvandringen i Sverige. De nu så välkända gula jackorna, har nog få kunnat
missa, och har blivit ett välkänt inslag i gatubilden på kvällar och nätter. Förutom jackor och
försäkringsskydd, har Skandia även stöttat lokala föreningar, regionerna och riks styrelse.
Behovet av nattvandrande vuxna finns minst lika mycket idag. I Sverige finns idag
nattvandring i olika konstellationer och samhörigheter, men det gemensamma är oftast
detsamma. Det är viktigt att sätta verksamheten och trovärdigheten högt upp på listan, över
egenskaper för såväl lokala grupper som organisationer och sponsorer.
Vi måste också slå vakt om vår grundverksamhet som vuxna förebilder för vår framtid,
dagens ungdomar.
Nattvandrare.nu
År 2006 började arbetet med att ta fram en grundidé till det som skulle bli nattvandring.nu och
i februari 2008 beslutade E.ON att gå in som partner till den då tänkta ekonomiska föreningen
nattvandring.nu.
Då försäkringsfrågan var av vikt föll det sig naturligt att tillfråga Skandia, som sedan 1993
hade stöttat nattvandringen med just försäkring. Från Skandia såg man det som positivt med
ett nytänk och beslöt att gå in som ytterligare en partner i verksamheten.
I samband med detta var parterna överens om att E.ON och Skandia då skulle bilda en
stiftelse och överta både koncept, varumärke och verksamhet.
Stiftelsen nattvandring.nu bildades då av E.ON och Skandia – på initiativ av Vera Dordevic
och Janne Lundholm.
Stiftelsen skriver avtal med grupper och föreningar, som vill verka för nattvandring på lokal
nivå, runtom i Sverige.
Med målet att nya nattvandrargrupper skall startas erbjuder nattvandring.nu jackor,
försäkring, föreläsningar, materialstöd, utbildningar med mera för lokala grupper, skolor,
idrottsföreningar och föräldra- eller skolråd med flera. I förlängningen hoppas vi att det skall
finnas vuxna som nattvandrare i varje stad och större tätort i hela Sverige.
X-cons
”X-CONS” är en ideell organisation där f.d. kriminella och missbrukare hjälper varandra
tillbaka in i samhället och som genom en utbrytning ur ”Kris i slutet” av 2008, ändrade namn
2009 till just ”X-CONS”. Föreningens syfte är att stödja och vägleda kriminella och
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missbrukare och frigivna till ett hederligt och drogfritt liv. Organisationens största förening är
i Stockholm med ca 750 medlemmar och sedan finns det lokal förening i Jämtland/Härjedalen
och en hel del filialer och embryon till ”X-CONS” föreningar i övriga landet. Då bland annat i
Hässleholm, Sollentuna, Haninge, Gävle, Helsingborg, på Gotland och på en hel del andra
ställen. Även internationellt engagemang med start av ”X-CONS” i andra länder.
”X-CONS” Stockholm är f.d. ”Kris Stockholm” som bildades 23 Oktober-97 och är den
största enskilda brottsförebyggande föreningen i Sverige med ca 45 personer engagerade på
daglig basis för att hjälpa sig själva och sina bröder och systrar. Föreningen organiserar
sociala aktiviteter för medlemmarna och genomför besök på fängelser och häkten samt
föreläsningar i skolor mm.
”X-CONS” Stockholm var en stor del i den kartläggning av BRÅ 2003:7 som gjordes för att
studera den dåvarande föreningens resultat, det visade på ett av de bästa resultaten i Sverige.
”X-CONS” har tagit ett demokratiskt beslut att tillåta personer med läkemedel ordinerat av
läkare, att vistas i lokaler och i verksamheter som anordnas av X-CONS. De utökar också
samverkan med organisationer som inte arbetar exakt som de. Det har vi inte kunnat göra
tidigare. ”X-CONS” har samverkansavtal med Kriminalvården i Stockholmsregionen, vilket
de hoppas kommer sprida sig till de övriga filialerna och lokalföreningarna.
”X-CONS” har en omfattande verksamhet i Stockholm med ca 45 boenden platser för frigivna
fångar och missbrukare. De har flera fotbollslag och då bl.a. i Div. 5 i den Nationella serien
och i Reservlagserien och Korpen. ”X-CONS” har teater verksamhet, sysselsättning, firande
av högtider, Elitserielag i Dragkamp, medlemsträffar, boendeverksamhet, Svenska kurser
mm.
Varje ny medlem kan få en stöd person som är kontaktbar dygnet runt.
”X-CONS” arbetar med uppsökande verksamhet i fängelser och erbjuder dem att bli
medlemmar och hämtning vid frigivningen. ”X-CONS” arrangerar mötesplatser för anhöriga
och barn till intagna och frigivna från fängelser.
Ung i ”X-CONS” Stockholm bedriver en omfattande verksamhet med program och
aktiviteter.

Lokala nattvandrargrupper och kontaktpersoner
Tumba:
Jan Johansson ”Nattvandrarna.nu”@comhem.se
Varannan fredag och lördag mellan 21:00 och 01:00.
X-cons:
Ercan botkyrka@x-cons.se
Varje fredag mellan 21:00 och 01:00.
Alby:
Frank Kanu frank@opad.eu
Varje fredag och lördag mellan 21:00 och 02:00.
Tullinge:

Lena Åkesson lenabonan@hotmail.com

Parkhemsgårdens
nattvandring
Eva Persson parkhem.eva@hotmail.com
Fritidsledarna går på lördagar och föräldrarna fredag och lördag de startar 21:45 och slutar
tidigast 24:00 och senast 02:00
Hallunda
Lars Erik Nilsson mb551665@bahnhof.se
Varannan helg fredag och lördag mellan 21:00 och 24:00
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Fittja
Ismail Zengin fittjanattvandring@hotmail.com
Varje fredag och lördag mellan 21:00 och 24:00.
Samtliga föreningar går ute längre på kvällarna när så behövs

Bilaga 2
Enkät Nattvandring i Botkyrka
Hej Nattvandrare
Den här enkäten är till för att vi på kommunen ska få reda på hur vi på bästa sätt kan
Stötta och hjälpa till på bästa sätt.
Er åsikt är således viktig för det fortsatta arbetet för att öka tryggheten i kommunen.
Frågor 1
• Nattvandrarförening
• Riksorganisation?
• Antal deltagare, totalt (män, kvinnor)
• Hur länge har föreningen funnits?
• Vilka kvällar är ni ute?
• Hur många är ni vid nattvandringen?
• När börjar och slutar ni?
• Samarbetar ni med någon förening?
• Har ni någon/ra sponsorer? Vilka?
Frågor 2
1. Vilka problem finns i ert område?
2. Hur ser samarbetet ut i dag med:
• fritidsgård
• polis
• väktare/väktarbil
• socialförvaltning
• nätverksgrupp/trygghetsgrupp
• trygghetssamordnare
• bostadsföretag
• föreningar, trossamfund
• kollektivtrafiken
• räddningstjänsten
• annan?
3. Har ni kontaktuppgifter till polis, soc, väktarbil, räddningstjänst?
4. Om ni har ringt dem har ni fått hjälp?
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5. Hur vill ni att samarbetet ska se ut med polis, väktare, socialförvaltningen,
bostadsföretag, skola?
6. Saknar ni något i kontakten med kommunen?
7. Har ni samarbete med nattvandrare i andra områden?
8. Skulle ni vilja ha mera samarbete med dessa?
9. Vilka möjligheter har ni till att kunna vara ute på fredagar och lördagar samt vid lov?
10. Hur tror ni att man kan öka intresset för nattvandring?
11. Skulle ni vilja ha någon gemensam infoträff med andra nattvandrare och
samverkansparter?
12. Skulle ni kunna tänka er att utöka bevakningsområdet t.ex. garage? Vad krävs då?
13. Övrigt? Kommentarer?

Mickael Björk

Beyron Ahxner
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