LUGNA GATAN
SANT ELLER FALSKT?
Har Lugna Gatan hjälpt ungdomar och människor, som hamnat utanför den samhälliga
ramen, att hitta tillbaka till ett liv utan kriminalitet och droger? Har Lugna Gatan hjälpt
människor att integreras i samhället?

Undersökning gjord av Tamara Tawaeﬁ på begäran av Lugna Gatans Ledning.

Lugna Gatan
Historik: I början var Lugna Gatan ett samlingsnamn på ett samarbete mellan bland annat
Stockholms lokaltraﬁk, Fryshuset och Vattenfestivalen med syftet att öka tryggheten i Stockholms. Lugna Gatans Värdprojekt, som det kom att heta, var det första projektet av sitt slag
och gick enbart ut på att öka tryggheten och säkerheten i Stockholms tunnelbanna. Det som
skilde Lugna Gatans värdar åt från vanliga väktare är att de skulle vara kontaktskapande och
förebyggande förebilder. Inte bara skulle man alltså vakta ungdomar som härjade i tunnelbanan och hamnat på samhällets utkant men man skulle erbjuda dem olika aktiviteter och få
så pass bra kontakt med ungdomarna att man också skulle kunna stödja dem att hitta tillbaka
till samhället. Det som startade som ett litet projekt på tio värdar kom att bli enormt lyckat
och organisationen växte i rask fart. Idag har Lugna Gatan utvecklats till att ha sex olika
verksamheter och har blivit mer ett långsiktigt utbildnings- och integrationsprojekt.
Idag har Lunga Gatan drygt hundra anställda, däribland hittar man människor från alla
världens hörn, olika kulturer, nationaliteter, språk och religioner, alla samlade för strävan
att hjälpa ungdomar att få en chans att integreras i vårt samhälle. Lugna Gatan jobbar för att
aktivt skapa förutsättningar som dagens ungdomar behöver för att utvecklas i positiv anda.
Ungdomar med stora sociala problem, likt kriminalitet och droger får alltså hjälp och stöd för
att komma ur sina problem.
Men är detta en verklighetsbild, hjälper/har Lugna Gatan hjälpt ungdomar och andra, som
hamnat utanför den samhälliga ramen, att hitta tillbaka till ett liv utan kriminalitet och
droger? Har Lugna Gatan hjälpt människor att integreras i samhället?
För att ta reda på om Lugna Gatans syfte och mål verkligen uppnåtts bestämde Lugna Gatans
ledning att en undersökning skulle göras.

Mål med
undersökning
Få reda på om Lugna gatan verkligen har fungerat som en bro för att hjälpa ungdomar med
sociala problem att kliva in i samhället och integreras och där av få chansen till en ny start i
livet. Frågorna som följer har alltså till syfte att se om Lugna gatan verkligen lever upp till
sina egna mål som är att hjälpa ungdomar med sociala problem, likt kriminalitet och droger.
Objektiv: För att få klarhet i detta har 125 personer intervjuats i denna undersökning. 72
personer är fortfarande anställda på Lugna Gatan och 53 är före detta anställda. 21 korta men
väldigt personliga frågor har ställts till personerna i fråga.
Urval: De tillfrågade har valts ut slumpmässigt ur en telefon lista utan kännedom om den utvaldes privata liv eller backgrund. För att stärka undersökningens trovärdighet har inga korrigeringar gjorts utav de slumpmässigt valda personerna vilket är skälet till att de nuvarande
anställda på Lunga Gatan är i majoritet till dem före detta anställda. 125 personer har deltagit
i undersökningen varav, som nämnts tidigare, 72 fortfarande är anställda hos Lugna Gatan.
Namnen på personerna som deltagit i undersökningen kommer inte att anges under några
som helst omständigheter då deltagandet har villkorats med strikt anonymitet. Detta för att
skydda deltagarnas privata liv.
I vissa fall visar diagrammen mer än 100 procent, typ 101 eller 104, vilket beror på att en och
samma person har valt ﬂer en ett svar.

Nedan följer 21 frågor i syfte om att få reda på om Lugna Gatan verkligen har hjälpt ungdomar med sociala problem att integreras i samhället.

Varför sökte Du till
Lugna Gatan?
På denna fråga har 47 procent svarat att skälet var att dem ville arbeta med ungdomar. 21
procent av de tillfrågade sökte till Lugna Gatan för att det verkade bra och för 20 procent
var det på grund av arbetslöshet. 12 procent sökte till Lunga Gatan av andra skäl som inte
speciﬁcerats.

Ville arbeta med ungdomar (47%)
Verkade bra/Gör ett bra jobb (21%)
Var arbetslös/behövde ett jobb (20%)
Annat (12%)

Könsfördelning av de
utfrågade.
74 procent av deltagarna är män, och 26 procent kvinnor, vilket är en klar majoritet av Lugna
Gatans anställda. Detta kan sägas spegla samhället i den mening att pojkar/män är i klar
majoritet när man tittar på ungdomar med sociala problem och även på rikets brottsstatistik.

Män (74%)
Kvinnor (26%)

Vad talar Du för språk
utöver svenska?
Lugna Gatan är känd för att ha öppna armar för alla samhällsgrupper oavsett etniskt
ursprung, religion, klass skillnader eller kön. Detta kan man tydligt se på diagrammet nedan
då majoriteten av de tillfrågade talar annat språk än svenska.
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Vad har Du för etnisk
bakgrund?
Majoriteten av de tillfrågade har alltså ursprung från annat land än Sverige.
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Hur länge har Du
jobbat?
Som framgår av diagrammet så är det 33 procent som jobbat på LG under 1 års tid, 26 procent som jobbat mellan 1-2 år och 43 procent som jobbat på LG mellan 2-5 år.

0 - 6 månader (11%)
6 - 12 månader (20%)
1 - 2 år (26%)
2 - 3 år (14%)
3 - 5 år (12%)
Längre än 5 år (17%)

Vilket kontaktnätsområde tillhör Du?
En klar majoritet av de tillfrågade har sitt kontaktnätsområde ute i Stockholms förorter.

Söderförort (12%)
Norr/västerförort (9%)
Lite överallt (15%)
Kollektivtraﬁk (19%)
Skola (20%)
Junior (9%)
Göteborg (2%)
Malmö (3%)
Stadsdelen (4%)
Administration (6%)

Vad hade Du för
avslutad utbildning
innan Du började på
Lugna Gatan?
Som vi kan se nedan så är det en klar majoritet av de tillfrågade som avslutat sin gymnasieutbildning men inte studerat vidare.

Grundskolan (19%)
Gymnasieutbildning (67%)
Folkhögskolan (6%)
Universitetsstudier (5%)
Svarade ej (3%)

Vad hade Du för
sysselsättning innan
Du började på
Lugna Gatan?
Arbetslös (39%)
Fast anställning (31%)
Strö jobb (22%)
Eget företag (8%)

Vad har Du haft för
sysselsättning efter
Du jobbade på
Lugna Gatan?
Arbetslös (5%)
Fast anställning (29%)
Strö jobb (3%)
Eget företag (6%)
Fortfarande anställda på LG (58%)

Har Du haft anställning innan Lugna
Gatan?
Som vi kan se nedan så är det 58 procent som haft fast anställning någon gång under livet
gång innan de börjat på Lugna Gatan och hela 42 procent som inte haft någon form av fast
anställning.

Ja (58%)
Nej (42%)

Har Du haft anställning efter Lugna
Gatan?
Efter sin anställning på Lugna Gatan har 32 procent av de tillfrågade haft fast anställning, 58
procent fortfarande anställda av Lugna Gatan och bara 10 procent som inte haft fast anställning.

Ja (32%)
Nej (10%)
Fortfarande anställd (58%)

Hur bra trivdes Du
på Lugna Gatan?
Hela 80 procent av de tillfrågade trivdes/trivs på Lugna Gatan.

1 - Lite 5%
2 - 29%
3 - 3%
4 - 6%
5 - 26%
6 - 22%
7 - Mycket 32%

Skulle Du rekomendera någon att jobba på
Lugna Gatan?
En klar majoritet på 84 procent har svarat ja på denna fråga vilket är väldigt positivt. 10
procent skulle inte rekommendera någon att söka till Lugna Gatan och 6 procent av de tillfrågade svarade att det beror på. Många av dessa 6 procent menade att Lugna Gatan skulle
dem endast rekommendera till någon som har sociala problem och som har viljan att ändra
på sitt liv, i annat fall skulle dem alltså inte rekommendera en person att söka jobb på Lugna
Gatan. Några av dessa 6 procent menade också på att problemet med Lugna Gatan idag är att
många som börjar där fastnar i systemet och egentligen ska Lugna Gatan bara fungera som
en bro ut i samhället och arbetslivet men att detta syfte har kommit i skymundan.
Ja (84%)
Nej (10%)
Beror på (6%)

Har Du haft hjälp av
att ha varit anställd
på Lugna Gatan?
Ungefär 65 procent av de tillfrågade anser att Lugna Gatan hjälpt dem väldigt mycket medan
15 procent anser att dem fått någon slags hjälp av sin anställning på Lugna Gatan. 20 procent
anser inte att anställning på Lugna Gatan har hjälpt dem särskilt mycket.

1 - Lite 8%
2 - 4%
3 - 10%
4 - 15%
5 - 20%
6 - 13%
7 - Mycket 32%

Hade Du någon
kontakt med socialen
innan Lugna Gatan?
27 procent har svarat ja på denna fråga och 73 procent av de tillfrågade har inte haft kontakt
med socialtjänsten innan deras jobb på Lugna Gatan.

Ja (27%)
Nej (73%)

Hade Du någon
kontakt med socialen
efter Lugna Gatan?
Efter anställning på Lugna gatan är det bara 3 procent som varit i kontakt med social tjänsten
i jämförelse med hela 27 procent på föregående fråga.

Ja (3%)
Nej (97%)
(58% forfarande anställda)

Hade Du blivit dömd
för någonting innan
Lugna Gatan?
44 procent av de tillfrågade har alltså blivit dömda för brott innan deras anställning på Lugna
Gatan, 54 procent hade inte blivit dömda för brott och 2 procent valde att inte svara på
frågan.

Ja (44%)
Nej (54%)
inget svar (2%)

Har Du blivit dömd
för någonting efter
Lugna Gatan?
Som framgår av diagrammet nedan ser vi att endast 4 procent av de tillfrågade blivit dömda
för brott efter de börjat jobba på Lugna Gatan medan hela 39 procent inte blivit dömda för
brott. 58 procent av de tillfrågade är fortfarande anställda vilket innebär att de inte dömts för
något brott efter att de börjat anställningen på Lugna Gatan då detta är ett kriterium för att
förbli anställd. Därav slutsatsen att hela 96 procent inte blivit dömda för något brott efter sin
anslutning till Lugna Gatans verksamhet.
Ja (4%)
Nej (39%)
fortfarande anställd (58%)

Har Du missbrukat
droger innan Lugna
Gatan?
29 procent av de tillfrågade har alltså missbrukat droger innan deras anställning på Lugna
Gatan, 67 procent har inte missbrukat droger och 4 procent valde att inte svara på frågan.

Ja (29%)
Nej (67%)
Inger svar (4%)

Har Du missbrukat
droger efter Lugna
Gatan?
Som vi ser av diagrammet är det endast 3 procent som missbrukat droger efter att ha jobbat
på Lugna Gatan vilket är ett enormt framsteg om man jämför med 29 procent innan anställning. Hela 97 procent av de tillfrågade har inte missbrukat droger efter att de börjat jobba på
Lugna Gatan. Detta är även det ett krav för att förbli anställd på Lugna Gatan.

Ja (3%)
Nej (39%)
Fortfarande anställda (58%)

Skulle Du kunna
tänka Dig att jobba på
Lugna Gatan igen?
På denna fråga svarade 26 procent ja och 16 procent det beror på. Många av dessa 16 procent
menade på att de skulle kunna jobba för Lugna Gatan igen om lönevillkoren förbättrades. 58
procent av de tillfrågade är fortfarande anställda.

Ja (26%)
Nej (16%)
Fortfarande anställda (58%)

Analys
Tittar man på statistiken i diagrammen som presenterats ovan kan man se en klar skillnad
i användandet av droger före och efter anställningen på Lugna Gatan. 29 procent har innan
anställningen alltså missbrukat droger i jämförelse med ynka 3 procent efter. Samma beteendemönster hittar vi i diagrammen som handlar om brott. 44 procent av de tillfrågade har blivit dömda för brott innan de började jobba på Lugna Gatan medan endast 4 procent av personerna i fråga dömts efter deras anställning. Ett tecken på att det gått bättre för ungdomarna
eller personerna i fråga är även tydligt om man tittar på fråga 15 och 16. 27 procent av de
tillfrågade har haft kontakt med socialtjänsten innan deras anställning medan bara 3 procent
har haft kontakt med socialtjänsten efter att de börjat jobba på Lugna Gatan. Att Lugna Gatan
håller armarna öppna för alla människor i samhället syns tydligt av frågorna 3, 4 och 6 då
Lugna Gatan anställda kommer från alla världens hörn, har olika etnicitet och ursprung och
även kommer från många olika förorter i Stockholm. Att bara 10 procent av de tillfrågade
inte har fast anställning efter deras tid på Lugna Gatan, i jämförelse med hela 44 procent innan anställning på Lugna Gatan, som vi kan se i diagrammen på fråga 10 och 11, visar väldigt tydligt att Lugna Gatan hjälpt ungdomar och andra att integreras inom samhällets ramar.

Slutsats
Frågan:
Har Lugna Gatan hjälpt ungdomar och människor, som hamnat utanför den samhälliga ramen, att hitta tillbaka till ett liv utan kriminalitet och droger? Har Lugna Gatan hjälpt människor att integreras i samhället?
Min slutsats är alltså att Lugna Gatan utan tvekan hjälpt ungdomar och andra, som hamnat
utanför den samhälliga ramen att hitta tillbaka till ett liv utan kriminalitet och droger. Lugna
Gatan har genom att uppnå detta lyckats med sitt syfte och mål att integrera människor i
samhället.
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